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 �� ِ�ّ��ُ:  

��א��א���
	�א����������
 ِ	ّ �ُ
  اا�

ّ

 ،د ����ّ� وا��ل�� ي �����! �ء وا��� �   ،و-ّ, +* ا'&(�ه وا'&َ%ل ،�لو�#"�

�
  ودل

َ
.َ 

�
َ ا ْ� َ�0 0� 
ُ

  ،�ال ا1&%ل
�

وأ�Bَم  ،و��@, . ا�
?<�= �>6; ا1:(�ل ،�89ه �67 ا1ذ5ل �* ا+4َ  وأذل


�وات وا'رض و����<E ا':��ل�<�ه ِ  ،َ�* َ&َ�َ�هُ +C>D ا�B1ام I��#ت اJK،  ُ� 5ه و�K' 5 راّد� ِ�ّ Lَ 

 ُ�#Mو N
�  ُO��Pا����  ا 
ُ

�ُب  �ل �M#�
*ُ  ا���دُِر ا>R
ُ�
T��U +* اR�َـ�ِت  ،اُ�
�واِت وا'رِض اIّ�Oُ��V ا

وُس  Xا��� XYوا��6�9ِت ا��،  CِـZأ�# ا��� �ٌ �
�ُم . ا�
�[#ِم ا�* +(� ا	 ُ\ �I��ةُ وا �]�
�JZَ=  ،واُ�Zِّ<ُ� ا

 َ=�U
ُ��ِ و_َ��ُم ا �̀�� ، وXab ا
َ


6�M�e* ا'��ار    آل �NUcِ وَ.ُ���ام وN)fg ا�  ،ا

  َ� �   :  �ُ ـــ�وأ��
 

فهذا كتاٌب كتبه أ	س�تاذ الكرمي اّ-كKتور صالح اّ-+ن *ن ٔ)محد إالدلّيب ، تعليقًا Dىل 
ة  Kا ت\]قد العقYدة أ	شعرية عقYدة ُمعظم أ	م6 مؤلفاٍت تُ\رش ُهنا وُهناك +زُمع ٔ)حصاهبKا ٔ)هن6

ن6ة ، وقد eاور إالسالم6Yة  fهل الس�	سب ٔjوال تن k6ة فرقة ضا وoزمع nّٕن الفرقة أ	شعري
به املزعومة اّ-كpتور الفاضل صالح اّ-+ن  fبه  –وفّقه هللا  –الش� fيف ُجزئني هذه الش�

ن6ة وامجلاDة  fشاِعرة ٔ)هل الس�	دة أYٔكف احلّق وبني6 عقzَبه ب fحبواٍر هادٍئ و دحر هذه الش�
  : ؤلّفات اّ-كKتور الفاضل ، وِمن م

مهنج نقد املنت عند Dُلامء احلديث، وكتاب مهنج إالمامني الُب{ارّي وُمسمل يف ٕاDالل 
املرو�ت احلَدي�6Yة، وكتاب البدDة احملمودة بني ش�هبات املانعني ؤ)دk ا�زي+ن، وكتاب 

تاب oكفري من معجم اجلرح والتعديل من �م احلافظ الطرباين يف املعجم الصغري، وك 
ن6ة fو�ريها ِمن ال �س�تحق التكفري،  وكتاب نواقض إالسالم يف مزيان الك]اب والس� ،

  .املؤلّفات املُفYدة والقYّمة جزاُه هللا �ًريا 
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ل ِمن الك]اِب    : َمُنت اجلزء أ	و6
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�� هللا ا���
	 ا�����  

��ُ إِْن أُِر�ُ� إِ�َّ اِ�ْ��ََح َ� اْ
	ََ�ْ�ُ� وَ ( ِ�� أُِ�ْ ُ� َوإِ�َْ َّ!"َ#َ �ِ��(ِ) إِ�َّ 'ِ�ّ&ِ َ$ َِْ*"َْ# �َ(    

	�
� ا�
��	 ا��
� � رب ا������� �� �����َ�َ�َ�َّ)ُ�ا أَْن #ُِ"��ُ�ا : [، ا�
1ٍَ��َ23َِ �َ�ُْ"�ُِ��ا َ/-َ. َ*� �ََ�ْ-�ُْ� ,َ�ِدِ*�	َ  ً�*�َْ5 [

]1[
 .  

1

�	 وا�"8ة وا��8م /-. ا�
���ث ر����-�  ��*; ����: [ ، ا�

،  ، وB #3���ا  ، وB #����ا ، �Aن ا�>	َّ أ�@ب ا���=? إ=��� وا�>	َّ 

، و��,�ا /��د  ، وB #�ا�وا  ، وDE��# B�ا  ، و�C��# Bوا وB #)����ا


� ، ا�
�-� أF� ا�
�-� هللا إF�ا,�ً �
� أ*���-<= B ، ��@G= Bو ،  Bو ،

وأ�Lر إ�. �Kره ] ، ا����ى ھ2)� ، ا����ى ھ2)� ، ا����ى ھ2)� =���ه

]�-�
��O ا*�ئ *	 ا��M أن =��� أ�Fه ا�  �-�
، �� ا�
�-� /-. ا�

] ، د*� و/��P و*���  ��ام
]2[

 .  

���ً =��	 ��� ـ ��O د/�اه ـ *)Q2   و��� 	�Rأ�� ا���� O�� ��� ،

)1[، أ�2S�F ��� *	 دا��ة  ا;�L/�ة �� ا�����ة ھ� ط��1U ، و/�  ]ا��ُّ


�	، =�ى ,U��   ]ا���ع[*	 أھ� -�
�	 ا� �، و/ّ
Y ا����XE وا���ا

@�] إ�. هللا #���. ً����*  O1 *@ھ���، ��? إ,� ـ �� ظ	 ,U�� ـ  =��	 �

إذ =[�2�8P _M ؛ ، و=��م �اOS ,"�ة ا�[��ب وا��)1  ا;�L/�ة


bCc ا، إ,� *	 ا�
�G""�	 �� /-� ا�����ة : ، و=��ل  وا,��ا��2�
  .و*@ھO ا��-_ ا�"����	 ، /-. ا�[��ب وا��)1 

  

                                                 

  . من سورة احلجرات 6من اآلية ] 1[

  . هل ، واللفظ ، ومسلم رواه مالك والبخاري] 2[
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و��� ��ن ا����? ـ �C*�� هللا ـ  *�3)��ً  ـ �� ��R ھ@ا ـ  /-. 
  :، و*	 *>�ھ� ذ�]  ، ���اً /	 ا��وح ا��-
�1 ا;�L/�ة

• �2، وB =@��  أ,� =)�O أ5�ا��R� ًBة ��Le/�ة وھ� �� =����ا 

�ى ا�)"�ص ا��� ,�-�2 ، وB #�� ,"�ص �8*�2 *	 ����2

g ا��� ا��ا��ة�Kأن  /)�2 /�د أ �Fد /-. آ�= 	
� �i�(=و ،

�"(، ���ى ا���رئ *� إذا ��ن   =@�� 5�ل ا�
�دود /-�� 

، أو*	 ��O��K  O ا��د �5 ,�� �8م ا�
�دود /-�� *	 ����


� ��� ا����?  ـ!!! ، أو*	 ��F O"�*� أ���,�ً  أھ� *@ھ���
ى ا���رئ *� إذا ��ن O��K ا��د �5 ��2 �8م �C*�� هللا ـ، و���

 .ا�
�دود /-�� �15 ـ �� ���1 ا�)�� *	 ���� ـ  أو B ؟

،  وأ,� B =@�� أد�1 ا;�L/�ة *	 ا�[��ب وا��)1 /-. أ5�ا��2 •


� ��ن ��2   ��>�2ھ� /-. أ,��E .-/ �2 ا�[��ب وا��)1، ور
 1�8 =@��ھ� �� ا�
�1�k أد�1 *	 ا�[��ب وا��)1 و�8م ا�"��

 ً�*�
# �2-Ui=ا ���2   و��,k�C1 و�5 ا=�i� 1�k�
، و�[	 ��? إن ا�
 lن ا����? =@�� ا���A� ؛ �-�* ��E �/�M� ��Mا� 	* l��
 1ا���Mي ـ *g إ�UEل ا;د�1 *	 ا�[��ب وا��)1 و�8م ا�"��


�*�ً ـ و=��ل # : 

إن : وا���C�ا ����l ا�
)��ب ��nFe ا�)"�ا,�[ 
 �U� اد د��8ً ا�[8مcUا�-��ن /-. ا� ��S �
  ،   ]ا�cUاد وإ,

�o أC��ا *@ھ��2 و)�ه �� أ�nF ا;K�ل : [ و=��ل 
�=�D�
�ن وا�=pآن ، ا��، ا��-�، /-. ���	 ��E  ، ا�

��	 /	 �L/� ,"�ا,��o [.... .  

•  ��U(ا�� g* �2إ�� O�, �*ة و�/�L;د *� ���5 ا�� �U�]= �,وأ
  . د�1 /-. إ�nل #-] ا;5�الوا�����U دون أن =@�� ا;
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•  �� �2*�G��= ت ا�����-n"
وأ,� �� =��د ا�
�اد ��X ا�
��R وا��� �5 #[�ن *�Rر 8Fف  1
/)�*� =�sو ] ا��-_[، �[-

�2، ��2 ا��-_ ھ�  إ���2 �X ا;5�ال �A,� �� =��د *�اده 
ا�"��1 ؟ أو ا�"��1 وا�����ن ؟ أو ا�"��1 وا�����ن 

��	 ؟ وھ� =�* �2�* �F	 �Sء �� #-] ا���ون وأ#��ع ا���
 ��ا�p�� 1o8R*�م أ�
� وا���Gري وا���*@ي وا	 ���ن وا���2

�ن 	 ���C ا��ار*� R/ �2�* �F�= �2 هللا #���. ؟؟ وھ�
ر�
1n وا��8[��� ر�
�2 هللا #���.؟ ؟  	وا�Suي وا����2ري وا

�2 أو =��Q ��2؟ Q��ُ= ءBcال ھ�؟ ؟ أي ھ� ھ�  وھ� أ5
 	* .-/ �2 Q���� knGق إ���2 ا��n�= B ?�� ً��n5 1���K
 knGاب وا��1 �-"-
�2U��F ���2 *	 أھ� ا��-� ؟ أو ھ� *��
*���1S ـ ��. �� ��ل K�ا�2 ـ إ�. ذ�� ا;د�1 *	 ا�[��ب 

�2 ؟ ؟ ؟  B �2� ًإذا Q���� 1(�وا�.  

 1
أن ا�
�اد �2 ، و=��و  �� =��د *�اده �2] أھ� ا��)1[و�-

�
2
2� �
2� Yوا� 	و* ���
�1 وا	 ا��# 	، وإB �2�  /)�ه ا
@ل *	 �2S وا/�)�ء ���)1 ا�)��=1  �
��b *	 أھ� ا��)2* 1

 ً�
  .  !!!روا=1 ودرا=1 و�2

  

وأ��Fاً ���� ذ�� ا;د�1 وا�3��Bج �[)l أود �� أن ا����? ��ن 
��? =-xG *@ھ��2 �
� ،  *)"�Uً ود�5��ً �� #"�=� *@ھO ا;�L/�ة


� ھ� �� ���2�U��G* O ھ� �� ����2� B ،  د�1 ـ *� ا�@ي;�، �o =��	 ـ 

knF 	*اب و�K 	* �2�U��G* O�� �2 و����� �� .  

 ��; ً��K�,هللا ,��5اً و �

�1 ر��# 	و=��	 ھ)� أن أورد *� ���� ا
��ل �5ل �A,: [، �5ل ، وأ,� أو��U��= �-�� ?���-� �2S *)� ا��-
�ء= ً�
�� دا

Yأھ� ا��  ���Kأ �(�= �
، وھ@ه د/�ى =
[	 �� أ�� أن =��ل  ، وإ,

6



ـ   

�2-R* ���K;  B 	=@ن ا��(*c
، �Aن أھ� ا��Y ا�@=	 B ر=O ���2 ھ� ا�

1�8P .-/ ن��
، �k*� أن =�Uد اp,��ن ط��1U *)���1 إ�. *���ع  =�3
kن �� *	 �َ�ِMُْ=و Y�2 أھ� ا���
�L �� �2U��Fء �2�  *	 ا;*1 و=�

�-�b ا��B Yز*�ً ...  ،  �2@ا ��ل أھ� ا;ھ�اء وا���ع: *	 أھ� ا���ط�
��)� دا��اً *�� ��? دار �U= Bرz5 �5 إC�� B�ل هللا K-. هللا  xGM�

�-Cو ��-/ [
]3[

.  

                                                 

  . 245ص : البن تيمية  لتسعينيةا] 3[
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ـ   

�Aن l-5 أ=	 ا����� /-. أن ا����? *�3	 /-. ا;�L/�ة؟ ���3�اب 
  . ��. ـ �3�Cه �� �5اء#] �2@ا ا�[��با��اP} ا���	 ـ Aذن هللا #�

 ً�=��Lأ l�� �(,k�-�اً  وأ�O أن أ�در إ�. ا���ل *  � �
، وا��

2
� *)@ ,��*1 ا;ظ�Uر Y-1 ا�[��ب وا��)1 وا�����
،  ا�@ي أ,�� /-� 

.
، و/-�� �g*   �(,A *��1 اB#��ع /-. "��ة وا�)U�ر *	 ا���-�� ا;/
ـ ر�
�2 هللا #���. ـ  أو �� ����E Oھ� إذا �5أت �� ��O ا;�L/�ة 

، وأر�A�  �* �2(* X,� أ��5 *)�2 *� أ�S �� د��8ً =�ل /-. #����R و#k=��ه

�,8n، وأ#�5_ ��
� B أc= �* �S=� �5��� أو =��c  أ�S د��8ً /-. 

�,8n  .  

 �#�Ui*و ��
�O ر�|L لsل هللا #��رك و#���. أن =)ـkCوأ
G�L ا,� /-. روح�Pلور��= ���
C ة: [� ا�@ي����-ِّ� �� ا��# B[   .  

 O�� �� �* �]
�). أ,)� B أ��sم �-�اً * ً�=��Lأ l�� �(,ل إ�أ5
، و*	 *|F@ي  ، وإن �)l أرى أن *�>� *� ��5�ه K�اب ا;�L/�ة


�Bً دF���2 �� ا�1U�-U و#�)��2 ط��25 و*)�ھ�23Sة إ�/�L;ا .-/  ،

�nا� [-# ��، �)�	 أ*1 أE)�,� هللا #���.   ق وا�
)�ھQدون ا��)�� إ�. /

����، و*	 ��ن  ، و1S�� B �)� إ�. ��Eھ�  ���nق ا���آ,�1 �� إ��oت ا��
*	 ھ@ا �� L] �-�)>� ـ /-. ���C ا�
�Rل ـ �� ا�p �*�M*�م ا���*�	 

2
� ـ� �UEهللا و �
2
،  وا�
O��n ا�����1 ��*�م ��G ا��=	 ا��ازي ـ ر�
 �

1 ا��� A� B,� =�ى ��2��ا�Epاق ا��M=� �� ا��nق ا�1�U�-U ا��

	��  .  ، و# B��K إ�. ا��2ا=�n�# 1 ا��

أ*� *@ھO ا;�L/�ة ا�@ي =�"ّ�ره ا����? �
�>� #-] ا��"�رات 
، �Aن =[	 ذ�] *@ھ��ً ���A� �2D,� أ�أ   *�i=�ة �
� �� ��O ا;�L/�ة

  . إ�. هللا *)�

8
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Cأن أ �-/ OSا�ا� 	ھ@ا وإ,� أرى * �� g5و �* X����ن  �2
�8ً ا�
��. ـ #���. ، وإ�اء �-@*Y�-� 1�-3# ،  1 �8م ا����?�C ،   ـ أن

��sا���اد =3)�)� ا� �(

� ��ن ��  ، DU-� و*)ّ� و#�����  ، وأن =-2� ،

،  ، و�� ا��DU وا�
)1ّ ھ@ا ا����ن *	 K�اب ��
�# X���Y هللا #���.

"�
	 /s3ي و#� knF 	* ��� هللا *)�  ��يو*� ��ن �Ui�Cوأ ، .  

�"�د
  :وھ@ا أوان ا��Mوع �� ا�

9
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  :�5ل ا����? 

، و��	 أ�3���C  ھ� أ��� ��ق ا�
�1�S ا�8iة...  ��;�L/�ة[
���R� Q�����,  1��M5�(
، و�[��	 ������ أن أّد/��� د/���ى وأط�����2 �-

   . ]وأ��5  ـ [� �Cور ـ  *	 =��� �12S ,>�ه ���2

  

  :أ,"ل

  

k,� د/�ى ـ  ��� أ��	 ا����? 1 �R�، وأ,� =�2��n   إذ �5م 

1M5�(
  . ، وأ,� =��� ـ [� �Cور ـ  *	 =��� �12S ,>�ه ���2 �-

1(���� �#k= Bى و�اً *� =@�� ا��/��R� �,أ ��-/ @Fc= 	]�  _�� ،
ا���)1 /-. ا�
�/� : [و�S �5ء /	 ا�)�� K-. هللا /-�� وC-� أ,� �5ل

] وا��
�	 /-. *	 أ,[�
]4[

  ؟ 

ھ� أ��� ��ق [��� وg5 ا����? ھ)� �� #)�X5 واP} إذ =��ل  ـ  2
��R ا�
�1�S ا�8iة Q���, �3��Cأ 	و� ،  ،  [....  .  

��5 ا���ء ] ھ� أ��� ��ق ا�
�1�S ا�8iة[أ�-�b 5��� /	 ا;�L/�ة 
����? ھ� *	 ا�3��Cل ا�)���Q؟ !!! .  

� *	 ا�
�1�S ا� 3 1�S�
5�ل : 8iةـ  ا#�2م ا;�L/�ة k,�2 *	 ا�
��</  ���S ��2ن  .  ، و

                                                 

.  بـاب الـدعاوى والبينـات: بلـوغ املـرام البـن حجـر: انظـر.  ، وحسـنه النـووي عزاه ابن حجر إىل البيهقي بإسناد صـحيح] 4[
  . ، يف خامتة الكتاب 16، ح  اديث اليت عليها مدار اإلسالماألح: األذكار للنووي
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*� ا�@ي =���� ا�
�1�S؟ و*� ا�@ي =
�sھ� /
� C�اھ� *	 ا��Uق؟ 
sا�� �
� B : [�5ل ا	 أ� O,ن ذ�
=pا g* �D= B ن����= 1�S�
ا�

] =)g* gU ا�[�U ط�/1
]5[

 .  

��2 و�Sت أ=�2 ا����? ـ �C*�] هللا و�UE �] ـ  أن ا;�L/�ة 
 g* ُّ�D= B ن����
�ن ذ,O ؟ ؟ � ھ� و�Sت ھ@ا *)��Bً /	 وا�� ==pا

���� أ��Lي z5.   !!!*	 ا;�L/�ة؟ ؟ = B �* ھ@ا .  

	�
=َْ�َم =َ�ُ�ُم ا�)َّ�ُس [ ،  أرS�ك أن #����َّ �-3�اب /)� أ�[� ا����
 	َ�
] �َِ�بِّ اْ�َ���َِ

]6[
 .  

                                                 

  . 444،  434/  2: شرح العقيدة الطحاوية ]5[

  . من سورة املطففني 6اآلية ] 6[
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  :�5ل ا����?

 ]�� �GDا��5 ا��ده ا��Sو �� �/� O1 *@ھ�k�* �2,إ  �]Uا�
�*8Cpوح ا���=?  ا�Lو ���Uا�� O�� 	* ��R� � �-�
# ?�� ،

�����، و��5  ... و��O ا�-1i وا��1E8 وا;K�ل ��/ ً8D	 ���O ا��
 ���
�*��� 1-��Kا�1 *�
G��P تBة *����و����F;و,��1 اuظ���2ت ���� ا

�����R=��#1 �������ى و�
����Cف /-������2 ھ�������ت ر�����M# ،  وھ�@����i=و ،

� =)�M�,� *	 #�ا�o و  . ]=S�G�ن *	 *nG�ط�#� ا�
��5�M�ن 

  

  : أ,"ل

�� وS�ده ا��ا��5 [ ـ  5�ل ا����? /	 ا�
@ھO ا;��Lي  1
�*8Cpا �]Uا� �� �GDا� [{��K /)�   �2@ا ���5 	]� ، ] �/� Oھ@*

، �82 أ�زت أد��] ـ أ=�2 ا����? ـ  �� #��=�  �2@ا =���ج إ�. أد�1] 
��اع �� ا�
@ھO ا;��Lي Bا z��#ُ�ا ُْ�ھَ�,َُ[ْ� إِْن ُ�ْ)�ُْ� 5ُْ� ھَ !!![ ,

]�Kَِد5ِ�	َ 
]7[

 .  

2  �,k�5 ظ�2ت �� اuو,1 [ـ  5�ل ا����? /	 ا�
@ھO ا;��Lي 
�R=��#و �
�*��� 1-Kا�1 *�
GP تBة *��و��F;8 أدري *� ] ا�


1؟ وB أ=	 ھ�؟ و��l ا����? =@��ھ� GDت ا�Bو��
�"�د 2@ه ا�
ا�
!   .  

1 ] �
��5�M�نو=iُ@وھ� ا[ـ و5���  3����2 !!! �
� أ��ه /	 ا���
أ�". ا����? *� أ�2C ا�
��5�M�ن �� ,�Mه *	 ��O ا���اث 
ا8Cp*� ووs���# �S ا�
���5�M	 O�� �M, .-/ ا;�L/�ة �� 

، و*� أظ)� =��). *�R ھ@ا ا�
)Q2  *� أظ	 ا����? ��� ذ�]!!! ا�����ة؟ 

�
  .  ا��-

                                                 

  ) .111(سورة البقرة آية ] 7[
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ـ   

2
�ا   
���1ا�
��5�M�ن =�2
�ن [��1 ��وع ا�Cوا  أو أ�M, �5و ،

�*8Cpا���اث ا O�� 	* ��R� �M, ��   زي�i* 	* ��5 [ذ� 	و* ،

	 ��C رC�ل هللا K-. هللا /-�� وC-� �-�ا�5يB ت ا�[��ى���nوا� ،  ،

	 ھ�MمB 1=��(وا����ة ا�  	B s=sا�� ��/ 	 �
/ O5�(*و ،

	  ، وا�[-� ا�O�n *	 أذ��ر ا�)�� K-. هللا ا�3�زيB �-Cو ��-/

1�
، وط���ت ا���Uظ  ، وا�
��3 ا�
�2Uس ;��Uظ ا���=? ا�)��ي #�

��اء ، و�O�� X ا���اءات �-@ھ��B5_ وا�آ,� ، وا���،  ، وا���C ا�

��2ءUت ا���،  ، وا��3ح وا����=� ، و*"n-} ا���=?  ، وا;,��ب  وط�

1U-�-Uا� O�� 	* ��R، و��ف وا�)��م، و/-� ا�[8  ، وا��"  Oو�� ،
]8[ا;�L/�ة

�)�=1 ا�
���5�M	 أر�1 و/�Mون sSءاً ��. .   gو�5 ط�
، وB أدري �� =)�.  ، و�� =�� اuن *	 ���ب ا��ا�� ������ت �-"�Uي

�-�ار*� �� " ا��د /-. ا�23
�1"ا����? أن ا�
���5�M	 �5 ط���ا 
و�S-� ،  وھ@ا *	 ��O ا�����ة ا��� أo). /-��2 ا����?!!! ؟ ؟ "���ن"

�
�5=)�ً �
�U�cت اp*�م أ�
� وا���Gري و��Eھ   �*k�� ،!!!  .  

�	 ا;�L/�ة و�	 ا�
���5�M	؟  z! و*� دوا���؟ ! �
� ھ@ا ا��

  . !!!و�
"-�1 َ*ْ	؟ 

                                                 

  . إسهامات املستشرقني يف نشر الرتاث للدكتور علي بن إبراهيم النملة: انظر] 8[
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  :�5ل ا����?

ا;����L/�ة ھ���� ا����@=	 �����Uوا و*���� =sا�����ن =[����Uون أ#�����ع [
��� ����Uوا ���� *��	 ���5ل إن هللا #�����. *���K�ف ��� ا����-_ ، ،�-��

، وھ��� *��� ���� =�U-���  و����] #[����Uھ� وا�2n��Pدھ� �����M ا8��Cpم
z5 ي��Lأ ����و��B اpط��1 ;وردت ��X *�� ...  ، أھ� ا��)1 

����#�2 *�	 ا�2#*�� ��s,�1�5 وا�[��U وا�8�Dل/ O��� ��.  #"�ح 


�����L 1 : وا,>� /	 ا���ا*.�# 	�ا��د ا��ا�� /-. *	 ز/�� أن ا
...  ، ��"��)� د�����* ����L g	 ����L و#
���د، و�����ب ا ا8��Cpم ������

 ��C�(�-� ح ا�[��ى�L .-/ �Lا�� O��K ل�ذ�] 5 	[و* 	�ا
.UG= B �-وأھ 	=�-� �Di
�1 أي ا��)�-� ا�
2M�ر ز,�=Y و�#[ .   

  

  : أ,"ل

  .  !!!ـ  ھ� �Uَّ� ا;�L/�ة أ#��ع ا��-_؟  1

!!! وھ� �Uَّ� ا;�L/�ة �� *	 �5ل إن هللا #���. *�K�ف ���-�؟ 

] 5ُْ� ھَ�#ُ�ا ُْ�ھَ�,َُ[ْ� إِْن ُ�ْ)�ُْ� �Kَِد5ِ�َ	 !!! [ أ=	 و�S ا����? ھ@ا؟
]9[ .  

2  �2#���/ O�� l��K 1؟ وھ��
�# 	ـ  ھ� �Uَّ� ا;�L/�ة ا
��s,�15؟  �*�2#�:  


�1 ر�
� هللا أ�ُ� ���2ء ا��)1�U وھ� /8ء ا��=	 �# 	َ�� �Uَّ� ا�

� ا���Gري ا��* 	 �
�* 	 �
�* 1(C .���
، و�Uَّ� ��َّ  )ھـ 841(

���L O ا8Cpم� ��-/ Y-n= 	*  .  

 Bي و��Lk b��  ـ �� �UEهللا و �
و�[	 /8ء ا��=	 ا���Gري ـ ر�
، و=[�U] أ,� ��ن =)2. /	 ا�)>� �� �8م   =
�R ا�
@ھO ا;��Lي

]10[اp*�م ا�)�وي و=��ل ھ� ظ�ھ�ي 
ورد /-�� ا	 ,��K ا��=	 .  

                                                 

  ) .111(سورة البقرة آية ] 9[

  . 294/  9:  الضوء الالمع للسخاوي: انظر] 10[
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� ا�@ي ��]
�ه C" 8 مCpا ��L 1�
�# 	ا��د ا��ا�� /-. *	 ز/� أن ا
����"  	B 	=�K��

�ء /�Mات ا��-
�ء *	 ا�Cذ�� ��� أ ?�� ،


���L 1 ا8Cpم�# 	
�ا اC 	=@ا� 	ھ� *��E1 و�
، ��2 ��ن أو��]   #�

�1 *	 ��ن �)�2 و�)� !!!. ����=	 ؟ �# 	B 	=�K��
و*	 أو��] ا�


�1 ظ�-/ 1*�"F8مCpا ��L 1
،  ھ�ة وأط-��ا /-�� *g ذ�] �-


�	 ����=	 *	 ���ر /-
�ء ا;�L/�ة��/ ��@�� �2(* xFوأ  �
، ھ
، )ھـ756(اp*�م #�� ا��=	 /-� 	 /�� ا�[��� ا��ـ�[� ا�
���. Cـ)1
 1(C .���
	 /�� ا��ا�� ا	 ا�s*-[�,� ا� �-/ 	 �
.  )ھـ727(و*�

�� ھ@ا اp,"�ف إ,"�ف؟ �2� !  .  


��U]= �� 1وه�# 	B ون�K��

k�  1,�]و��[ ا���� ا/����ا ��  ،

1�
�2 /-�� ����L O ا8Cpم  ا��-(* ��R� Y-11[، وأط[ .  

 Oاھ@

��D5 1ة ا�-/ 1*�"F �(�و*	 ا��-
�ء ا�@=	 �Sت �)�2 و
1���-� إذا �� =�O  ا;ر�� و���C�، و�[	 ذ�] ��  ، و�� ��Uوه ��[
�ا 

g�=  .  

" ا��د ا��ا��"�5 �5ظ ا����� ا	 ��3 ا����8,� ر�
� هللا ���ب و

، وأo). ��  ا�@ي �U(K ا	 ,��K ا��=	 رداً /-. /8ء ا��=	 ا���Gري

1�
�# 	�� ا��=	 ا# ��Mا� .-/ �<=���� ا���  #��
، وأ�Lر إ�. ا�

��ل أ,[�ت /-��� ، ] :b
Mا� 	�2 *Lأ 	ا��= ��# ��M�2ة إ*�*1 ا�Lو  ،
���M ا8Cpم �� /"�ه �ق إ�. اuن /-. ا;��)1 ا�1��s و#- ���

b*;���اره أو  و=��
� �Eاً �
� ��ن * �2S 	* B[� ذ�] إ(= Bو ،


�/1 *	 ا��-
�ء ...  ، O(3# اp,"�فS 	=ا�� ��# ��M�5م /-. ا� ��و�

، و/��ت ��   *�اراً  ��O أ��Lء أ,[�وھ� /-�� *	 ا;K�ل وا��Uوع

                                                 

  . ، كما سيأيت احلافظ السيوطي وابن عابدين: ويضاف إىل العلماء الذين ذكرهم ابن ناصر الدين ممن جاءوا بعده] 11[

15



ـ   

��O ذ�] /YM*���ھ�ة و�� b��3* أ�� *)�2 أ,�  �ة 	/ �U�ُ= Bو ،

�U] د*� �]� B��5 و�,s�� ا��� أُ,[�ت /-�� *� ��ن ... ، أ��. ��
وا�

�2M��� �2����� ��5م ا����� /-�� /)�داً  = �2،  ، وB ="�ُّ /-. ا���ل 

، و*g  وھ@ه #"�,��U ط���1 ���د /-. *	 =��ل ���3��� وا����ي *)�

O�"=و �nG= �M، ���@ي أ�Kب ��� ـ وھ� ا;��R ـ =���Uد  ذ�] �2� 

�����-� ��� *)� و=���� /-�� = B ��� knF*�@ور ، وا�@ي أ �ھ � ،  ،

��� l�
�S�2د ا�SBن أدوات اk
1 /"�ه �2Lوا �� �  . ...]،  ;ن أ

3  	 �] ���� ا�Mـ���� ا�Mـ�� #�� ا��=	 ا��")� أUن ا��� ��ـ  �
ـ ر�
� هللا و�UE �� ـ =�
� /-. ا	 ) ھـ829(
� ا�
���. Cـ)1 *�


� ا�@ي أF@ه /-��؟ و*� *��)�ه �� ذ�]؟   #�
�1 ـ ر�
� هللا ـ  و=[�Uه� ،  

�� : [... �5ل ا��")�ُّ M*/-ُّ� ا�� 	ا��� �� أَ ��Fَذ�] *� أ 	
�
�)� -S�b-3* �� ً�C ا	 : �� �K	 ا�g*�3 ا;ُ*�ي /	 أَ�� أ,� �5ل

1�
وا�C�ى هللا /-. : ، �@ّ�� وو/� و#��ض u=�ت ا�CB�اء �o �5ل #�

] /��C�� �L�ا�� ھ@ا
]12[ .  

 �(/ �2(�� .
�
و,�� ا��")� /	 #U��� أَ� ���ن ا;,���� ا�

�َواِت َوا;َْرضَ [ #U��� 5�ل هللا #���. َ ] َو�Cِ�ْ�ُ gَCُِّ�ُ ا��َّ

]13[
  �، أَنَّ أَ


�1 وھ� nGِّ� أَ,� �5ل ��� ��َّ�ن �5أ �� ���ب ا���ش�# 	B] : إِنَّ هللا
��� *�� ��� رC�ل هللا K-َّ. ُهللا ُ= ً�,�]* .-Fَو�5 أ �C�]ا� .-/ bِ-3=

�َّ-Cو �ِ�-/[
]14[

 .  

                                                 

  . 41ص : دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد للحصين] 12[

  . 255سورة البقرة آية ] 13[

  . 48 – 47ص : لسابقاملرجع ا] 14[
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�1 أَ,� �5ل �� ا�[8م /-. ��=? ا�)ـsول �# 	و,�� ا��")�ُّ /	 ا

�ء ا��,�� إ�. *�F 1ٍS: [ا�
2M�رC .�ِل إs(َ= إِنَّ هللا ��-Sاَء و�� ر�D

Oذھ 	8�َن *, [
]15[

 .  

 1�
�# 	������M [و�5ل ا��")� /	 ا 1,��M* ���� أن g*
، وا�Lpرة إ�. اBزدراء ��)�� K-. هللا /-�� وC-�   وا��3���

	�G�Mوا�  	وأ,� * �
، و#[��U /�� هللا 	 /��س ر�P هللا /)2

	=��-

� ر�P هللا /)2
�  ا�/ 	*	 ا�
�3*�	 وأ,� ، وSْ�ِ� /�� هللا 

��� وا��د /-.  �Pل *���ع��

�ه ا�"�اط ا�C �� ذ�� ذ�] �� ���ب ،


1َ   أھ� ا����3�، و�5 وlU5 �� �8*� /-. ا�
�اgP ا��� �Uَّ� ���2 ا;

1�] ا;ر
]16[ .  

�Fآ gٍP�* �� �(/ ��5 ا���1َ : [و�5ل�= B �,A� 8قn��وأَ*� ا��-_ 
... ، أو ا�[)�=1 أو ا���-�Y أو ا��)C ، s�3�اء ��ن ���"�=} وB =����ه

، وإsF  B/�8ت و*[�: وإ�L/�� ھ� وأ#��/� أَنَّ ا�8nق ا�8Rث وا��ةٌ 

�وإن *�1�k ا�8Rث إ,
� =@��و,2�  ،   ... �2� = B�g5 ط�58ً /-. ���_ 

1�=�Fذ�] #��ُّ�اً و �� �� _("* .-/ lU5و�5 و ، [
]17[

 .  

��Fإد O�C 	/ ً�o���* �(/ و�5ل	ا��3 �] : ����و��ن ا���O �� ا/�
�S��* 1o8o .إ� Bا����ل إ �Mُ# B ر  و���� أَ,� �5ل�وأَنَّ ز=�رة �5 ،

��� إ�اھ�� ا�G-�� و��5 ا�)��  ا;َ,���ء �Mُ# B إ���2 ا��وا�� ���iھ�� ،

�-Cهللا /-�� و .َّ-K  1�
�# 	، �o إنَّ ا�Mَّ�*��	 ����ا ���� أ=�Dً �� ا

	 �� �iP ��-5)1  �[�,� أَول* Bر إ�"# B 1 ا����k�
*	 أ��ث ھ@ه ا�

	=�Fuوا 	ا;َو�� ����  	ھ�ن ا��=�، �[�O /-��2 اp*�م ا��1*8 
                                                 

  . 48ص : املرجع السابق] 15[

  . 64ص : املرجع السابق] 16[

  . 35ص : املرجع السابق] 17[
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ـ   

،  ، وآ�F ا���ل أَ,� أَ��. �[��Uه  ا�sUاري ,�� أر��	 �nCاً ��Lَkء

����M��2 ا�S 	، و��l�# O   ووا��� /-. ذ�] ا��2L ��Mب ا��=	 ا

[�@� �ِّnF �]��
، ووg5 ا�U#Bق /-. #D-�-�  ، و�@�] ����E Oھ� ا�

-�nن ��2 ا���Dة...  ، @�] و#��=�� وز,���5 �2  �3
g ا��ُّ�-/ l��5 �
-� ،
 �2�-/ O1 و��/�
S 	ُ2@ه [أFَ@ھ� �P�5 ا���Dة �ُر ا��=	 ا ����ا�

����P 1لٌّ *���ع
�ه ، �"�ر �U ، ووا��� /-. ذ�] ا��)�Uُّ وا��)�-ُّ�  ]ا�
��-/ ً��
3*[

]18[
-�nن إ�. ,��O ا��-� .  �o ذ�� ا��")� �D�ر ���ب ا��ُّ

��اءِة ا��U�ى /-. ا���Dة وا��-
�ء: [وأَنَّ ��� �(
Cْور  ً���
S وا��@� ،


�1 �� ذ�] knF *�دود /-���# 	ُ،  *	 F ��E-_ أَنَّ ا�@ي أَ��. � ا

 ً��-n* ى��Uا� 	3)� و*)�� *C ل�ه وط�Ss]و�[
�ا 
]19[ .  

2
� هللا ـ ھ� *� 

�1 ـ ر��# 	=��و أَنَّ *	 أھ� *|F@ ا��")� /-. ا
و�[	 أ=	 ] !!! وا�C�ى هللا /-. /��C�� �L�ا�� ھ@ا[-�i /)� أَ,َّ� �5ل 

���� /	 أَM*/-ُّ� ا�� 	ا��� �� أَ ��Fَأَنَّ ھ@ا أ �؟ ؟ ا��)� ھ�( ،   ا��َّ
��؟ و*	 أ�ه؟ وھ� �M*/-� ا�� 	ا��� �
	 أَ� �
�ن �� وا�� *)2

�nً؟ أَم إِ,2
� *	 ا�
�3ھ�� ا�@=	 =�وون ا�
)����؟ �P ًB�/ !  �
=��و أَ,2
��F;ع ا�ا�) 	ا;�5َ * .-/ �
، وا����� /-. ذ�] ھ� أن ��O  أَو أَ��ھ

	�2�M

�1 ر�
� هللا *
-�ءة ���د /-. ا�����M وا��# 	، �L 8] ��  ا

�� ا��=	 ا��")�  �[	.   أن ھ@ا ا�Yَ-�G* ��G *[@وب# ��Mا� �UE _��
��ه C)�اً و*�)�ً؟ , 	/ !!! �� �UEهللا و ��*�C]20[

 .  

                                                 

  . 45ص : املرجع السابق] 18[

  . 46ص : املرجع السابق] 19[

،  وكما وقع للحصين االعتماد يف هذه املسألة على رواية منكرة يرويها جمهـول ؛ فقـد وقـع البـن تيميـة مثـل ذلـك: أقول] 20[
تيميـة مـن قبـل بسـبب أمثـال تلـك الروايـة  بسبب تلك الرواية يف حتميل ابن تيمية وزرها ؛ فقد وقـع ابـنُ  وكما وقع احلصينُ 

، مـع نقـل املطـاعن املـزورة امللفقـة دون أي متحـيص للروايـات  يف حتميل بعض العلماء األجالء أوزار تلك الروايات املنكـرة
  . وال نقد ال للسند وال للمنت

18



ـ   

                                                                                                                                                    

  : ذلك طعنه يف اإلمام أيب احلسن األشعري ويف اخلسروشاهي ومن

إمـام  )هــ324( احلسـن علـي بـن إمساعيـل األشـعري املتـوىف سـنة اإلمام املتفق على إمامته ودينه وورعه أبـو فأما األول فهو
صاحب منازل  وهو –، وقد نقل ابن تيمية ما قاله فيه أبوإمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري اهلروي  املذهب األشعري

وقـد شـاع : [، وذلك قوله خالل ذكره لألشـاعرة يف كتابه ذم الكالم –السائرين امللقب عند بعض الناس بشيخ اإلسالم 
مث نقـل روايـة األنصـاري هـذا .  ]يف املسلمني أن رأسهم علي بن إمساعيل األشعري كان ال يستنجي وال يتوضأ وال يصلي

التســعينية البــن [.  ]احلســن األشــعري متحــرياً ملســألة تكــافؤ األدلــة أشــهد ملــات أبــو: [لبســنده عــن زاهــر بــن أمحــد أنــه قــا
وقـد : 201وكـان قـد قـال يف ص .  274، وقد ابتدأ نقلـه عـن األنصـاري يف السـطر األخـري مـن ص  276ص : تيمية

  .] قيل إن األشعري يف آخر عمره أقر بتكافؤ األدلة 

أهكــذا كــان مــتحلًال مــن أركــان اإلســالم ال !!! يســتنجي وال يتوضــأ وال يصــلي؟ احلســن األشــعري ال  هــل كــان أبــو: تــرى
ســـبحانك هـــذا تـــان !!! [وهـــل هـــذا ممـــا شـــاع يف املســـلمني عـــن أيب احلســـن األشـــعري؟ !!! يعـــرف طهـــارة وال صـــالة؟ 

ألعــالم طافحــة أن كتــب الــرتاجم الــيت ســطرها العلمــاء ا والــدليل علــى زيــف هــذا الكــالم وبطالنــه واختالقــه هــو.  ]عظــيم
، إال أما  ، ومها من تالميذ ابن تيمية ، ومنهم احلافظان الذهيب وابن كثري رمحهما اهللا بالثناء عليه يف دينه وعلمه وورعه
.  ، وقد ذكرت ترمجته يف طبقات الفقهاء الشافعية واملالكية وأحد كتب طبقات احلنفية مل يعرجا على هذا الكالم الباطل

/ 3: طبقــات الشــافعية الكــربى للســبكي.  347 – 346/ 11: تــاريخ بغــداد للخطيــب البغــدادي: انظــر ترمجتــه يف[ 
ـ  72/ 1: طبقـات الشـافعية لإلسـنوي.  606ـ  2/604: طبقات الفقهـاء الشـافعية البـن الصـالح.  444 – 347

.  96 – 94/ 2: الــديباج املــذهب البــن فرحــون.  114 – 113/ 1: طبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة.  73
: اجلـواهر املضـية يف طبقـات احلنفيـة للقرشـي.  79ص : شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية للشيخ حممد حممد خملوف

البدايـة . 90 – 85/ 15: سري أعالم النبالء للذهيب.167 – 166/ 1: األنساب للسمعاين.  545 – 544/ 2
 – 284/ 3: وفيــــــــات األعيــــــــان البــــــــن خلكــــــــان.  187/ 11: ويف طبعــــــــة أخــــــــرى11/199:والنهايــــــــة البــــــــن كثــــــــري

.  332/ 6: املنــتظم البــن اجلــوزي.  305 – 303/ 2: شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب البــن العمــاد. 286
، لكـن لـيس  ، وهـي صـفة الكـالم وأبدى ابن اجلوزي خمالفته أليب احلسن األشعري يف مسألة صفة من صفات اهللا تعـاىل

  .]  إمساعيل األنصاري اهلروي فيه شيء مما رماه به أبو

، الــذي أشــار إليــه الــذهيب يف ســري أعــالم  وأمــا املفرتيــات الــيت ذكرهــا اهلــروي ونقلهــا ابــن تيميــة فلعلهــا ممــا اقرتفــه األهــوازي
  . ]، فيه أكاذيب وقد ألف األهوازي جزءاً يف مثالب األشعري: [، إذ قال النبالء

، قــال احلــافظ الثقــة  )هـــ446 ( ، املتـوىف ســنة علــي األهــوازي ، أبــو يــزداد احلســن بــن علــي بــن إبـراهيم بــن واألهـوازي هــو
علي األهوازي كذاب يف احلديث والقراءات  أبو: بكر اخلطيب قال لنا احلافظ أبو: عبد اهللا بن أمحد بن عمر السمرقندي

  . مجيعاً 

، وقال احلافظ  فوهاه )هـ488 ( توىف سنةالفضل أمحد بن احلسن بن أمحد بن خريون البغدادي امل وذكره اإلمام الثقة أبو
 ـ 512/ 1:ميـزان االعتـدال للـذهيب: انظـر[ . املتهم به األهـوازي: القاسم ابن عساكر عن أحد األحاديث املوضوعة أبو

  . ] 240 – 237/ 2: لسان امليزان البن حجر.  513
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	�5�-G
  .  ا�

                                                                                                                                                    

ال يـرجح  ده األدلـة يف مسـألة مـن املسـائل فهـووأما مسألة تكافؤ األدلة فإن هذا يعين أن الرجل قد تساوت وتعادلـت عنـ
  . يف شك وحرية وعدم يقني ، فهو ، فضًال عن أن جيزم به فيها قوًال من األقوال

كاإلميـــان بـــاهللا تعـــاىل وعلمـــه وقدرتـــه   –وال شـــك يف أن مـــن يقـــول بتكـــافؤ األدلـــة يف مســـألة مـــن مســـائل أصـــول االعتقـــاد 
  . خارج عن دائرة اإلسالم فهو –هللا عليه وسلم وعموم رسالته ومشيئته واليوم اآلخر ونبوة حممد صلى ا

من أكابر العلماء املدافعني عن عقائـد الكتـاب  أهكذا كان هذا اإلمام الكبري وهو!!! احلسن األشعري؟  أهكذا كان أبو
يــه ممــا ينبغــي أن إن االفــرتاء عل أو! وهــل نقلهــا عنــه أحــد تالميــذه؟ ! هــل وجــد يف كتبــه مثــل هــذه الكلمــة؟ !!! والســنة؟ 

  . !!!يتساهل يف روايته؟ 

، أحــد  )هــ652(، املتـوىف سـنة  ، عبـد احلميـد بـن عيســى اخلسروشـاهي أحـد العلمـاء الفقهــاء الشـافعيني وأمـا الثـاين فهـو
علـى  وهلـذا كـان الغالـب: [، وقد نال منه ابن تيمية عندما قال يف معرض حديثه عن األشـاعرة تالمذة فخر الدين الرازي

أحد تالمذة ابن اخلطيب  وهو –، كما حدثين من حدثه ابن باده أنه دخل على اخلسروشاهي  اعهم الشك واالرتيابأتب
الـــذي قـــدم إىل الشـــام ومصـــر وأخـــذه امللـــك الناصـــر صـــاحب الكـــرك إىل عنـــده وكـــان يقـــرأ عليـــه حـــىت قيـــل إنـــه حصـــل لـــه 

أعتقد ما : قلت. يا فالن ما تعتقد؟ : مشق فقال يلدخلت عليه بد: ، قال اضطراب يف اإلميان من جهته وجهة أمثاله ـ
لكــين واهللا مــا أدري مــا : ، أظنــه وقــال فبكــى بكــاء عظيمــاً .  نعــم: قلــت. وأنــت جــازم بــذلك؟ : قــال.  يعتقــده املســلمون

  . ] 202 – 201ص: التسعينية البن تيمية[ .  ]، لكين واهللا ما أدري ما أعتقد ، لكين واهللا ما أدري ما أعتقد أعتقد

املكىن بـابن بـاده الـذي يـدعي أنـه دخـل علـى اخلسروشـاهي فسـأله عمـا يعتقـد مث حلـف لـه بـاهللا  من هذا امللقب أو: ترى
ومـــن هـــذا اهـــول املـــبهم الـــذي حـــدث ابـــن تيميـــة زاعمـــاً أن ابـــن بـــاده حدثـــه !!! تعـــاىل ثالثـــاً أنـــه مـــا يـــدري مـــا يعتقـــد؟ 

أحـدمها  أمـا أو يبـدو! أم إما من ااهيل الذين يـروون املنـاكري؟  وهل كان كل واحد منهما عدًال ضابطاً؟!!! بذلك؟
، وقـد رجعـت  أن كتـب الـرتاجم طافحـة بالثنـاء علـى اخلسروشـاهي ، والـدليل علـى ذلـك هـو على األقل من النوع األخـري

جـل كـان شـاكاً مرتابـاً يف ما يشبهها يف الداللة علـى أن الر  إىل عدد منها فلم أجدها أوردت أية إشارة إىل هذه القصة أو
، ومهـا اإلمـام الـذهيب واإلمـام ابـن كثـري  ، وبعض تلك الكتب هي من مؤلفات من تتلمذوا على ابـن تيميـة عقيدته وإميانه

ونقل  198/ 13: البداية والنهاية البن كثري.  212 – 211/ 5: العرب يف خرب من غرب للذهيب: انظر[ . رمحهما اهللا
/ 7: شـــذرات الـــذهب البـــن العمـــاد.  162 – 161/ 8: طبقـــات الشـــافعية الكـــربى للســـبكي.  ثنـــاء أيب شـــامة عليـــه

فوات الوفيات 75 – 73/ 18: الوايف بالوفيات للصالح الصفدي.  32/ 7: النجوم الزاهرة البن تغري بردي.  441
، وهــذا  173/ 2: ةعيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء البــن أيب أصــيبع.  259ـ  257/ 2: حملمــد بــن شــاكر الكتــيب

لكـن كيـف غفـل .  ، فال شك يف أن هذه القصة خمتلقـة مكذوبـة ] ، وقد أثىن عليه وذكر املرثيات اليت قيلت فيه تلميذه
  . ساحمه اهللا وغفر له!! الشيخ تقي الدين ابن تيمية عن نقد سندها؟ 
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� هللا��= Bل إِن  ، و��= B �َّ(]و� ،

	�5�-G
ذ��ه  ، و*	 ا�
�اط	 ا��� هللا #���. �5/ٌ� /-. ا���ش ����د ا�
[� ا	 أَ� /��K إِذ �5ل �َ; 1( �-� *	 ���ب ا��ُّ, �* �2�� : �و�5ل أَ

�]�َ�*�ً [��o)� ا	 ���D /	 ��? /	 *�3ھ� : *َ [ََُّ/َ�. أَْن =R�َ�َََْ] َر

�داً ُ�ْ*َ [

]21[
���ه *�� /-. ا���ش: [�5ل ُ= [

و�� =@�� أنَّ ���Rً ھ@ا .  ]22[

��-Cُ �  . �ن �5 اz-�F، وأ,َّ� � ھ� ا	 أَ

  

 �2�� b�-� ���3وا�� ���M��� ٌ1,��M* 1�
�# 	� ا���ل kَنَّ ��Oَ ا وأَ*َّ
[�@ {=�"#]23[

.  

 	�G��Mوا� �-�Cهللا /-��� و .-�K ��(���وأ*�� ا��Lpرة إ��. اBزدراء 

1 ا;ر�1 �2@ا �
� و#��=�� و#[��U ا;/ 	و#[��U ا	 /��س و#D-�� ا


�1 ر�
� هللا�# 	��>�� ا�)���  �� واد آ�F �� واد وا 1,��M* و���� ،
 1
�K-. هللا /-�� وC-� ووS�ب *���� و#���5 ا�"��1 وا�R)�ء /-. ا;

                                                 

  . ]79من اآلية: االسراء[] 21[

  . 73ص : التسعينية البن تيمية] 22[

وأمـا احلنبليـة : [، ومن أقواله يف ذلك أنه حتدث عن لفـظ اجلسـم فقـال ، ولكن مييل إليه تيمية ال يصرح بالتجسيمابن ] 23[
الذي كان عليه اإلمام  ، وهو ، وفيهم من ال ينفيه وال يثبته ، لكن فيهم من ينفيه فال يعرف فيهم من يطلق هذا اللفظ

الفضل  أما أبو. ]  93/  2: ة يف تأسيس بدعهم الكالمية البن تيميةبيان تلبيس اجلهمي [.  ]أمحد وسائر أئمة السنة
: ، إذ يقـول عنـه فينقل عن اإلمام أمحد خالف ذلك )هـ410(الواحد بن عبد العزيز التميمي احلنبلي املتوىف سنة  عبد

ا االسم على كـل ذي وأهل اللغة وضعوا هذ.  إن األمساء مأخوذة بالشريعة واللغة: وأنكر على من يقول باجلسم وقال[
امللحـق الـذي بـآخر طبقـات احلنابلـة [ . ]، واهللا تعاىل خارج عـن ذلـك كلـه طول وعرض ومسك وتركيب وصورة وتأليف

: يعلـى فإنـه قـال وممن نفى لفظ اجلسم عن اهللا تبارك وتعاىل شيخ احلنابلـة القاضـي أبـو.  ] 298/  2: البن أيب يعلى
ن اعتقــد أن اهللا ســبحانه جســم مــن األجســام وأعطــاه حقيقــة اجلســم مــن التــأليف ، فمــ ال جيــوز أن يســمى اهللا جســماً [

  . ] 212/  2: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى[ .  ]كافر واالنتقال فهو
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��

���1 ر��# 	����� ��5�ل ا وا���� �s=���رة ���5�ر وأَ*َّ � هللا �����=� ���Lِّ ا��َّ
� أَول .- ، �[	َّ  ا;,��ـ�ء ـ �/ ً8D	 ��Eھ� ـ  �2� =��ل 2@ا.�ا�(."ل '/َ

 ٍ1َّ 2 3ُ��� ا	 ��3 ��� ���} ا����ري ,���اً  أَ;�ث ھ8ه ا�/26�4 5, ��� ،

�

� ا�3�=)� وا����P /��ض و��Eھ�* �، وأَ*� ا���ُل  *	 ذ�] /	 أَ

���	 ����� �i���P �����-5)1 ������� ا;و�����	 ���kنَّ ھ���@ه * Bِر إ����"# B َ1�k����
ا�
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�َّ-���* ����E [�@��� ��2@ا� �َّ-��Cُهللا /-���� و .َّ-��K 	=���Fuوا  	ھ��@ا *�� 	وأ=�� ،
�Xُ أَھ�� ا��-�� ���=? ا�)��� �K-. هللا /-��� و�C-َّ� !!! ذاك؟  �
�= ���

]�S���*َ 1ِo8َo .�ِإ Bُِل إ�� =���R)�  ، وB /-�. ظ��ھ� ا��
��م] �Mَُ# Bُّ ا��ِّ

����������ل  *)��� إB *��� ورد د����� ���Fص /-��. إِ� _����G* [-���
، وھ��@ا ا�


2�ِر أَھ� ا��-�S ��-�، �[)�� B =)���� #�>��َ� ا�)���  ، وھ�� ا��2�Sٌد *�	 �5

  .  K-َّ. هللا /-�� وC-َّ� و#��5َ�ه و*��َّ��

 O��� اريsUا� 	ھ�ن ا��=����ل أَن =��ل ا��")� إِن 
و��b *	 ا�
���=� �Lِّ ا����ل �s=�رة ا���� ا��M=_ وأَ,� أ��Lَء /-. �� 1�
�# 	�ى ا

@�] و#��=��� [ �-�-D# .-/ ق�U#Bا g5��2 ووS 	أَ��. �[��Uه ووا��� ا
�� ,"�ص �8*�2] !! وز,���5(= .�� ���= B �,A�  ���، ;,)� و��S,�ه =)

 ��U]������� ,�xَّ ا���", !!! ��P����U]# �2�� b�� ً�K و=U���ھ� , ��,A�

�/1 وأَ,� ���O /-�. #-�] ا���U�ى S 	�ر ا��=	 ا ����M�2@ه [ا� �����ا�

����P 1لٌّ *���ع
����  ]ا� ��ووا��� /-�. ذ��] ا��)��U [، و/�O ذ�] ا�)
��-/ ً��
وB أدري ��_ =������ ھ�@ا ��� ] !!!. وا��)�-� �"�ر ��Uه *3

���o اع����B8ل وا��D�� 1��/�
S 	�����ُر ا����=	 ا ���P��=�3-���  أَنَّ �[��� ا�
��o إِنَّ ا��"�)� ] !!!. �"�ر ��Uه *3
���ً /-���[ا��")� #[��Uاً و=��ل 

 l�����-�nن إِ���. ,����O ا��-��� وأَنَّ ا�����Dة وا��-
���ء ا���@=	 5ُِ� ���� �����ب ا��ُّ,
 1�
�# 	ذ��وا أَنَّ ا�@ي أَ��. � �� ذ�] knFٌ *�دود /-�� [/-��2 ���ى ا

، و�����L ��� bٍء *�	  ]و�[
�ا �Ssه وط�ل 3C)� و*)ِ�� *	 ا���U�ى

15�,sأَو ا� �U]��  .  ذ�] ر*�� 

 ً���DE e��*ـ  ���ن ��5 ا ��� ��UEهللا و ��*��C و=���و أَن ا��"�)� ـ

l أ��nFَؤه ـ �1���Ppِ إ��. ا�
��U=��ت G� َّD�� 1��
�# 	�و�nG�Cً /-�. ا

��-�
l اs�ِّ#Bان /-�� ـ  �� 5-��� و/�C 	�/ ���S�Fَل *�� ��5ل ، وأ���� ،  ،

-�
��� ��5ل هللا #����.  � ا���ُل �� ����1 ا���Oِّ وا�[��هوا��اOS /-. ا�� ،
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َوLَ �ْ]َُّ(*َ�ِ3َْ= B)َ|ُن 5َْ�ٍم َ/-َ. أBََّ #َْ�ِ��ُ�ا اْ/ِ��ُ�ا ھَُ� أ�5ََْ�ُب �ِ-�َّْ��َ�ى َوا#َّ�ُ��ا [

-ُ�نَ َ�َْ# �
َِ �ٌ�ِ�Fَ َ َ إِنَّ هللاَّ ]هللاَّ

]24[
 .  

�# 	1 �
�� وg�5 ��� ذ��] �[	 إِذا ��ن �5 وg5 ا��")� �� #[��U ا��


��2�ر ا;����L/�ة ���� =�����ا ����� S َِّنA��� ري����Gا�� 	8ء ا����=��/ �ُّ=���"/

، وأoَ)��ا /-��� ��
�� =��ون أَ,�� أ��Kَب ����،  ، و�� =�2
�ه �� د=)�� #[��Uه
 k�nGة ا� َّ��L g�* ة َّ������اً =�)�O�C ��� ا�, ���� knFَون أَ,� أ�= �
وا,���وه ��

��� g5ا�@ي =�ون أَ,� و  .  

*� O��K ���5 ا���ا�L .-/ �Lح ا�[��ى �-�)��C إِذ �5ل ـ أَ*� 4
 1���
�# 	��=	 وأَھ-ِ��� ��UG= B.[/��	 ا ِّ���-� ���Dُi؛ ����2 �-
��B 1 ]ز,���=Y و

1��
�# 	�
�	  #���Y أَن #�gP �� *��ض ا���=? /	 ا;��Lَ/�ة وا� ،

�ء ا;�L/�ة؟ ؟ -/ 	�  !: ھ� �5�-�2؟ ؟ و*� *���5 

�* 	� ��/�
�Cِإ ���Mا� ��2 ھ-��5 .����

��ن ا���*��ي ا�R/ 	� .�C
 1(��C)1316اً  )ھ��ـ���S 	=�Fَk���

[��	 أَن =����ن 5�����  ، ���2� *��	 ا�= 8��� ،

*�	 *�	 ا;��Lَ/�ة ِّ����
د[، و��-َّ�� ��5أَ  [8م ا� َّ��
] د���* �َ��Lُ g	 ��Lَّ� و#


���ً و�UE �)� و��2 �-�")� ���ل *� �5لS �2 هللا
  .  ، ر�

5k��
��=� *�	 ا�	 ـ  ا/ �2�L	 ����R *�	 ا��-
��ء ا� َّMُر ا���U(ا� 	=�F
����2  #�
����1 ر�
���� هللا�� ����ِّ�
����ٍت ����� �-� �2���D�، و*���g ذ����] ������ ����5ل 

  : ، �l���َk أَن أَذ�� *� و�S#� *	 ذ�] إِ,"�ف

��ط� 1 �� ����� : [�5ل ا��ُّ�
�# 	�� ا��=	 ا# ��M1 "و�5ل ا����",

����ن ����� ا�����دِّ /-���. *)Y���n ا���,����ن=p����5ل ����� .  ...] "أَھ���� ا ����o ذ�����

	=���2�3
و���� ھ��@ا ا��"��� ����L ا8��Cpم ا��8*��1 #���� ا����=	 ا��	 : [ا�

                                                 

  . 8آية   سورة املاائدة ]24[
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1�
، *)�2 ا���M و�ُّ� ا��=	 ا���ا��5 ���  ، و�E �UKُ� وا�� ��2�SBد #�

"]���و=�"
]25[ .  

	=���/ 	����� ا ��� ا��)��U ا�"ُّUذ��] : [و�5ل ا� ���وY��C ��5 إِ��. ,
 1�
�# 	ُ��رم "ا��)�-ُّ� �� ���� أَ=�L ً�Dُ� ا8Cpم #�� ا��=	 أ�
� ا ا�"َّ

" ] ا�
�-�ل
]26[ .  

���1 ا����/�1 ا�
2M�ر ��"�َّ�دي ��  �1 ا�"ُّ=�nا� �=�M* ��َو�5ل أ
1���=�nه ;َ#����ع ا��=���K1 و��-
S] : دة���
*��1��َّ ا��-
���ء ا�����*-�	 ): 122(ا�

ام ا�nُ�ق ا��-�1  َّ�F .-/ ا�<-Eأ �1 هللا #���. و�
ا�@=	 =�=�ون إِ/8ء �-
، ����i� Bٍض  ، إِن /-
���l أَنَّ ذ����] � #������. و�2���C و*����U�c#������2 در

�,��U,  [ذ�� ��-G#1 و�<-Eة و�L �2(* Xت ا����
-� X� �*�F �و� ،

z-iا� �ِ��R*َهللا #���. وأ �

�1 ر��# 	
�ت ا���M ا-]� ، [
]27[ .  

 1����=�nأَ#�����ع ا� 	هللا #������. *��� ����

����1 ر��# 	���و*�ا���5_ ا������M ا
����/�g* 1 ا�) ، إBِ أَ,� B  ا����C وا���3=} ا��M=� *�-�*1ٌ و*2M�رةٌ  ا��ِّ

���/�ِّ ر�
�� هللا #����.  ��ِ� أَ�
�َ� ا��ِّ ��/��1 ا��َّ ��1 ا��ِّ=�nا� ���L �� �َّ-]�=
�Mءٍ   .  

و�5ل ا�= ��M�C_ ا�)��2,� *	 ���ر ا�"�����	 ����وت ��� ا����ن 

��1 ھ�� إِ*��م ������: [ا��ا���M/ g ا���32ي�# 	��، *��	  ��، و/-َ�� 2�L وا

�� ا;*����C .-/ �2 �G�U# 	=@1 ا�=�
�

1 ا;ُ*1 ا��، و�[)�� *�g  أَ��اد أَ

��sوا� knGا� 	م *�"�* �ُ�E [5-�-�1ٍ ـ *)��2  ذ� �َ����* ��� k�nFأ ���� ،
 _-�� 
��2�َر ا;ُ*��1 *��	 ا��َّS ����� _����F ً���M��� k��nF ن ـ���k���
ھ�#���ن ا�

_-Gوا� 	����
�	 ذ�] ���R *	 ا� �
� ، ،  ...	
�1 وإِن أknF ��  وا�#

                                                 

  . 197،  153ص : الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض للسيوطي] 25[

  . 300/  3: تار حاشية الدر املختار البن عابدينرد احمل] 26[

  . 45ص : فذلكة احلقيقة للصيادي] 27[
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��"�# Bو ُّ���# B ����
�� ا�
��ودة ��� أ�Kَب ��
��2  ھ@ه ا� �َ�", ،

	��
.  ]، K-َّ. هللا /-��� و�C-َّ� ، و�Fم ��C 1�=�L �2 ا�
�C-�	 ا��=	 ا�


�1 و#-
�@=� ا	 ا���� وا	 /�� ا��2دي : [�o �5ل�# 	ا/-� أ,� أَ/��� �� ا

1 ا��=	�
�	، وأَ  أَ,�2 *	 أَ-�

�ء ا�-/ ���  1=�
�
، و�U, �5�ا ا;ُ*1 ا�


���ً وإن أ���Cءوا �E=��1 ا���Cpءة ���� �/��g��(* 1 ا�s=���رة �</ ً����U, ���2
-�
1

�	 أ�Pاراً />�-�
]وا1o�i�CB وأ�Pََوا �2 ا8Cpم وا�

]28[  .  

����	 و*� ���2 *	 إِ,"��ف ،  ��,>� إِ�. �-
�ت ھBcء ا��-
�ء وا�"ُّ

��# 	��* �Eرب/-��. ا�������M

��1 هللا #�����.  /��� ا�
)���ھQ و#����=	 ا���� ،


���ً إِن �Lء هللاS �2و� �(� �#�Ui*و  .  


�1؟ 6�# 	َ  : ـ ھ� ا�2nP ا;�Lَ/�ةُ ا


����U� 1اً وB ز,�1�5ً �# 	�، و������� ��A,�2 ���  �� =�� ا;��Lَ/�ة ��� ا

�����
�ا /-�� ]�= ���
،  �، وإ,
� رأَوا ��� B8Pً وا��ا/�ً �� �X ا�

، دون أن =���5�ا /-���  ��[
�ا �Ssه وط�ل 3�C)� و*)��� *�	 ا���U�ى

  .  ا��Dب أو ا�3-�

و���� أَودُّ ���� ا����U�ا b����3* 1��*�5ِA ا�
)���ظ�ة *2
��� ط����l و#����دت 
 O���K 1 /-�. ����ن�k��* �� �� َّY�2 ُهللا ا��<= .�� 	*s�2 ا�وا*��َّ 

�2�� Yا��  ،]�َ(ِّ�ََ �2َْ�ِ-َِ] َ*ْ	 ھَ-ََ] َ/�ْ	  1ٍ َو=َْ��َ�. َ*�ْ	 َ���َّ َ/�ْ	 َ�ِّ)1ٍ�َ َوإِنَّ هللاَّ
 ٌ��ِ-/َ gٌ�
ِ�ََ� [

]29[
  .  


��1 ـ �# 	�ع �� ا��[� /-. ا;��L/�ة ��� *���2U5 *�	 ا و��5 ا����ُّ

���1 ����ن ھ��� �# 	��
�����ً ـ ؛ #"���ر أن اS ���2و� ���(� ���UE���2 هللا و
ر�

                                                 

  . 62،  52ص : شواهد احلق يف االستغاثة بسيد اخللق للنبهاين] 28[

  . 42اآلية : سورة األنفال] 29[
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��ن �U�]�C  ا����P وO��K ا�[-
1 ا�)��@ة /-��2 �� ذ�] ا��l5 ؛ ��2

�R ا�@ي �[
�ا ھ� � /-��؟  �2�-/ �]���  .  *� أظ	ُّ ذ�]!!! 

و���] #[��Uھ� وا�2nPدھ� [... ـ *	 ا�O=�i أن =��ل ا����?  7
���� أ��Lَي ��M� z5 ا8Cpم 1(    . ]، وھ� *� �� =�U-� أَھ� ا��ُّ

)U]= 1ُّ�ن أ��)��2 /	 #[ ��2 ا����? أَھ� ا��ُّ ِّ
��U أَي ��2 ��ن *	 =�
  .  *� أظ	 ذ�]! /��� أ��Lي؟ 


�1 ـ ر�
� هللا و�UE ��� ـ ظ��ھ�ه �# 	�� sSء *	 �8م ا( �U��َوأ
أَ,��� =[F ���ِّU"���*� ا���@=	 د/���ه �-���D�ر *��	 ا;*���اء وا�����Dة و*��	 

�Aِ,��� ���� آ�2��L ���F ر*���Dن l��C 1(��C و/���M=	 : [، إِذ =����ل *����2
����S 1ء أَ*����ان ر��C���	 *��	 /)��� ا�
��e ا��
����Cا;*���اء و 	��* 	����
�3


، k� ،  �oط�B ا�Fk� 1��i@ا ا�3�اب وذھ��[�o �5ل ...]  وا���Dة و*	 *��2

[��8م *�"��� إBِ ط-��O ا����D�ر ����#k= و���� ����S���2 ����  ر� l��<-Eَk� ،

"�ت ر��g ا�3�اب �2� l-5و ، :	�� ِّ��* �= 1�=�� َّMا� 	/ 	=�#�* �= ،  ،
] =� ز,�د15

]30[
  .2,َk1 �
	 ھ� ا�
�)�ُّ�ن �=��Mا� 	ن و*�#��ُّون /��� ِّ��* �

وز,�د1��5؟؟ ا;*����ان ا�
�8��Cن *��	 ����5 ا�
��e؟ أو ا�
��e ا���@=	 أَر��C-�ا 
  .  !!!ا��C���	 *	 ا;*�اء وا���Dة وا��-
�ء ا�@=	 *��2؟؟

8  O�3= ا��@ي ِّO��ا� 	و�[)�2 *� ��U]# �2�� b�� ظ ا����U�;ـ  وأَ*� ا
ه /)�� ����,َ� و5-
�� ����5ْأ ھ�@ا /-�. ا�
��-� ـ �8�Dً /�	 ا������ ـ أَن =)�ـ ِّs

  : ا�
�Rل


�1 ـ ر�
� هللا و�UE �� ـ �# 	���ل ا;�G* 1=���Lَ,��ُ? : [�5ل ا= �
�
1�s��
وإِ,
� ا/����دھ� أَنَّ : [... �o �5ل.  ]، وا�
���G* 1�s,�? ا�1UC8U ا�

ة وا;����L=1 اp,���ث  ا�����آن * �ُ���E���S�د َّ���
، �U>���� ا�23
���1 ا���@��ر 

                                                 

  . 4،  2ص : التسعينية البن تيمية] 30[
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���* �ِ��M�] ات
]31[


���ء .  -/ 	��* ������ Y���-= ���

���R ھ��@ا * �ُّU-���2 ا�����

�	؟-�
  . !!!ا�

��)U]= 1ُّ���ن أَ=���=�2 /��	  9 ��2 ا������? أَھ��� ا��ُّ ِّ
ـ ھ��� ����ن *��	 =���
  .  *� أَظ	 ذ�]! ا�2nPد أَي /��� أ��Lَي؟

  

�1 ا;*���� 	* ً���L [� 	��# ل ا�������X ا�) �U��َوأ :  


�	 �5ل ا	 أَ� =�-. �� #��Sـ Y���Gا� ���/ ��U�S ��1 ا��Mـ�=_ أ
وھ� ="_ *� �Sى �)�� و��	 ) ھـ 470(/��. ا�����C ا�
���. Cـ)1 

أَ� ,"� /�� ا������ ا�	 أَ�� ا�����C /��� ا�[��=� �	 ھ��ازن ا�����Mي 
 1(C .���
���K إ�. *�=)1 ا��8َّم ��O,�3 ا��5�M و��ُ� ) : [ھـ514(ا�

��� ا����Mي* �C�]ي، وأَظ�2 /-. ا���L;ظ��2ت ���5  1َ ا 	و�� #[� ،

)� و5
���2  ذ�] /-. رؤوس ا;�2Lَد���Kَأَ=��ي أ 	��2 *��
�� ���ن =-�� ،

)1...  ، ، وأَ,[�ه �E=1َ اp,[�ر ، ��>ُ� ذ�] /-�� ��2 ،  ����Lَّ أَزر أَھ� ا��ُّ

�2����
-� l���=�5َھ���� ھ���@ه ا���/���1 د������ت وk، و��,���l ا�i-����1  ، وأو����5�ا 

 ِّY1 ا��U���U)� ط��n� ، [...
]32[

 . .-�= �
� ��ن =-���2 [و#kَ*َّ� 5�ل ا	 أ�

��2� ��2�
)� و5��Kأَ=�ي أ 	*!!![  . O��K 	�
وا�	 أ�� =�-�. ���ن *

	�(C bَ
F �*زBو �U�S �  . ا��M=_ أ

: ، و�����ن *
���� ����5ل و����5 ذ����� ا���ُ	 رO���S ,�����اً *���	 ھ���@ه ا��ا1����5

]# 1(�C اد��i
�ن ذ�] أَنَّ أَ� ,"�� ا�	 ا�����Mي ورد D*و 	���Cو g��
1�����
�، وأ���Fَ@ =���@مُّ ا��)�-���1 و=)������2 إِ����.  ، وb���-S ����� ا�)ِّ>�*����1 وأَر


�/�1 *�	 أَ#��/�� /-�. ا��32�م /-�. ا���M=_ أَ�� ...  ، ا��3���S YU#��

                                                 

  . 276،  272ص : املصدر السابق] 31[

  . 239/  2: لة البن أيب يعلىطبقات احلناب] 32[
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ـ   

�������ع =p�3ه وا���* ���� ���U�S  ِّ1 أَ/���ھ� ����د��/�
S _=���Mا� O��#�� ،

l�5إِن و �*�"F c�3 ر*��ھ� ھ���
Bء ، �-
� و��K أو���] إِ��. ��ب ا�

 ِّ�Su��� 1��(�Uا� l���5�� ،  ح����Sا���*��1 و 	��* ���Sأو����] ر 	و5ُ���� *�� ،

...]  ، آ�Fون
]33[

 .  

                                                 

]  305/  8 [ وذكــر ابــن اجلــوزي حنــواً مــن ذلــك يف املنــتظم.  20 – 19/  1: ذيــل طبقــات احلنابلــة البــن رجــب] 33[
  . وأرخ احلادثة يف شوال من تلك السنة
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ـ   

  : �5ل ا����?

، =[Uِّ�و,� ��o =��َّ/�ن أَ,��2 وإ=��ه /-�.  ��� /Bc2� ً��3ء ا���م[
1/�

���ً ا�C ا��)1 وا�3S �2-
M=وا�� و Oھ@* !! [...  

و=���اد ���  إِن *"��n-} أَھ��� ا����)1 وا�3
�/�����o] :Y��-nُ= 1 ���5ل
  :*�)��ن

��1: ا�
�). ا;َ/�[ ِّMا� ���وھ@ا ا�
�)�. =���F ...  ، وھ� *� =
  ...  ، ��� �� *	 C�ى ا��Lَ;�� 1��M/�ة

]x������Fَ;ا .������(�
������� ا�
���/������1 وأَھ������� : ا���وھ������� *������� =
��� ھ���  وھ��@ا ا�
�)��. �F���= B ����� ا;���Lَ/�ة أ���اً ... ، ا;ھ���اء ،

وا�	 ا�
��=)� /-�. أنَّ *�	 ، وx�, �5 اpِ*��م أ�
��  �FرS�ن /)�
�Fض �� �Lء *	 /-� ا�[8م B =���� *	 أَھ� ا��)1 وإِن أ�Kب 

، �-��� =����Mط�ا  [8*��� ا����)1 ����. =���َع ا����3ل و=���-ِّ� �-)"���ص
O��� 1( 
�اد *)��2 *�ا��1 ا��ُّ�CBوا ��وا;��L/�ة ...  ، ، � ا��-

�)1 و��� = 
ّ�وا *�	 ���E ا��ُّ��Cا وا��َّ��ا���ھ�� ��� ـ� �
�� ���Cى ـ  #-
Q�   . !]، �[�_ =[�,�ن *	 أَھ-�2؟  ا�)��

  

  :أ,"ل

1 	ـ ا����? =��ل �8َ*� ھ@ا �� *��ض ��=�R /	 ا;�Lَ/�ة وا
1�

�1 /-. *@ھO وا��؟ ؟  #��# 	  .  !!!، ��2 �5ل ا;�L/�ة إِ,�2 وا

2 1�
�# 	ـ B أَدري �َ� =��O3 ا����? ��
� �� �5ل ا;�Lَ/�ة إِ,�2 وا
 �2-
M= {-n"

���ً ا�C ا��)1 وا�3
�/1 و�5 �َّ	 ھ� ,U�� أَنَّ ھ@ا ا�S

  . !!=Y-n و=�اد � ا�
�). ا;َ/� و=Y-nُ و=�اد � ا�
�). ا;xFَ؟ 

�Aِن ��ن ا;�Lَ/�ة أَو ��2Dُ �5 ��5�ا ذ�] ��L 8� ً8] �� أَ,�2 
�� ا��Uق�C1 و�� ِّMا� ���
� و�S   أَرادوا ا�
�). ا;/�َّ ا�@ي =� ، O3ا���

��� دF�ل ا;�L/�ة #�l ا�C ا��)1 !! *	 ذ�]؟ = ��U, ?ا���� �
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ـ   

.(�
2@ا ا� 1/�
، �-� #)[� ـ أ=�2 ا����? ـ /-. ا;�L/�ة وB #)[�  وا�3

  .   !/-. ,U�]؟ 

3 ���= xFَ;ا .(�
�� 1/�
ـ =�ى ا����? أَنَّ ا�C ا��)1 وا�3
F�= B ة�/�L;اء وأَنَّ ا�1 وأَھ� ا;ھ/���
  . -�ن ��� أ�اً ا�

)1 وأَ,�2 ��  
�وا *	 ��E ا��ُّ�Cا وا�َّ�و=�ى ا����? أَن ا;�L/�ة #-
Q���2 /)�ك ـ .  !�[�_ =[�,�ن *	 أَھ-�2؟ : ، و�5ل =�ا���ھ� �� ا�)��

أَو إِن ا��/�ى =
[	 أَن #ُ��� ! أ=�2 ا����? ـ  د��� /-. ھ@ه ا��/�وى؟
�ون د���؟ !!!   .  

ا���رئ ا�
)"_ ـ أَن #�-� *�ذا �5َّم ا����? *	 وإِذا  أَردت ـ أَ=�2 
)1 ؛ ���5ْأ *�nCَّ�ه  
�وا *	 ��E ا��ُّ�Cا وا��أَد�1 /-. أَنَّ ا;�L/�ة #-

��
"�ر ا��-، و#k*� ھ�  *
� k�C#� �� ا�
�P�ع ا;ول ا�@ي /)�,� 

وإذا أردت أن #�-� *�ذا �5م *	 .   !�� ذ�] د��� /-. 1�K ا��/�ى؟ 
�� =�ا���ا ا��)1 �� ا�)���Q ���5أ و#�nC �* �*kه *
�  أد�1 /-. أ,�2

  . k�C#� �� ا�
�اg�P ا��� #-� ا�
�P�ع ا;ول

��ن و=��
�ون 4-�= �2,kـ  ھ3�م ا����? /-. ا;�L/�ة وا�2*�2# 
ـ �� ا�����ة ـ *	 ��E ا��)1 وأ,�2 �� =�ا���ھ� �� ا�)���g* Q ا�R)�ء 

1�
�# 	
� ـ �� ا�����ة  =��� �-��رئ: ا�[��� /-. ا��= B 1�
�# 	kن ا
Q�، وا�
>)�ن � وا�
��وف  ـ *	 ��E ا��)1 وأ,� �� =�2U��G �� ا�)��

، و�[	 B  /)� ـ ر�
� هللا و�UE �� ـ أ,� �L=� ا���ص /-. ا#��ع ا��)1
� ھ)� *	 و��iK 1U5ة:  

�� ا��-
�ء �C1 و�
�# 	
�ء ا;�L/�ة وا-/ g* ?ا���� �*���= B ��


)Q2 وا��؟ ؟ �� s= Bن أ5�ا��2 Xi ا�)>� *	 �5-�2 و*	 ��ھ� 

 1(Cا���ض /-. ���ب هللا #���. و �وھ Bان وا��؟ أs�
 �2-��5 	/
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ـ   

�-Cهللا /-�� و .-K .Un"

� �2Lت �� ا�)"�ص  ا����O ا�� ،

���ل
���ل �2� ا���  .  ، و*� �2Lت �� ���د �2� ا�
�دود 

	
1 ا����� ا-� �
Sهللا ـ ا��� *�ت �5=��ً  و*� أ �
،  ��3 ـ ر�

	 ,��K ا��=	B ا���ظ ���ب ا��د ا����� �5ل �� ا�R)�ء /-.   ��? =� ،

�1 وا�Lpرة إ�. ا;��Lء ا��� أ,[�ت /-���# 	و*g ذ�] �2� �M : [ا

O�"=و �nG=  ��-/ ����=د *)� و�U��= �R�;ا �ب ��� وھ�Kي أ@��� ،

���� B ��� knFوا�@ي أ ، ��� �-�=[  .  

� *	 أن ,��ل �-���? 8� _"(
إن : وإذا ,>�,� 2@ا ا�
)>�ر ا�

�1 ـ ر�
� هللا ـ أ�Kب �� أ��Lء وأknF �� أ��Lء�# 	، و*	  ا

b=��، ور��� إ�. *�#�1 #[�د #"�  ا�
1�,�3 ��,"�ف #��=�ه ��ر1S ا��

	�-C�
�*َ �2	 C�ى ا;,���ء وا����= B 1 ا���
��. إن ،  � إ�. ا��"
 ��� �
	 �ُ�)�ا * ��R� �(/ زن ـ�ء #�
��� *	 ا��-�Bو ����C ال�أ5

، B /-. ,"�ص ا�[��ب وا��)1  ا����=b ـ ����ض /-. �8*�

  .   !!!وأO���C ا�-1i و*�از=	 ا����ل 

  


�1 ـ ر�
� هللا و���UE ـ �� ا�����ة =�3 أن �# 	وا�@ي =���g �8م ا
  :gP، وھ@ه إ�Lرات ���F ����2D-8ً �� /�د *	 ا�
�ا

  


�1 5�َل اِ	 �sٍم   أ ـ�# 	ُوأن هللا #���. �� =sل و��ه وB [رأى ا
1 �5��L [ ً8ء ��Eه *���
�# 	ُھ@ه ا����رة ���l �� ���ب : [��-Yَّ ا

وB ,��ف ھ@ه ...  ،  ، وO�(# B إ�. رC�ل هللا K-. هللا /-�� وC-� هللا

�	ا����رة /	 ا�"��1 وا�����	 و-�

1 ا��] أ

]34[
 .  

                                                 

  . 170 – 168ص : نقد مراتب اإلمجاع البن تيمية] 34[
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ـ   

  

  :أ,"ل


�1 /	 ھ@ه ا����رة �# 	وO�(# B [*	 ا��O�3 ا�O=�i أن =��ل ا
�-Cهللا /-�� و .-K ل هللا�Cإ�. ر [ �-Cهللا /-�� و .-K و�5 �5ل] ن��

!! ؟ ]هللا و�� =[	 �Lء ��Eه
]35[

  .  

و*	 ا��O�3 ا�O=�i أن =�S} روا=1 أ�Fى *	 روا=�ت ا���=? 
] و�� =[	 �Lء �5-���ن هللا [وھ� 

]36[

�م  # ً�P��* .ا��وا=1 ا;و� .-/

�	 ا��وا=�ت {�S1 ا���=? �� ا���
�وط�ق .  اp/�اض /	 *)Q2 أ
ھ@ا ا���=? *�R�1o �� أ�* �R	 �M/=	 *"�راً *	 *"�در ا��)1 

،   ، �-� =[-ِّ_ ,U�� /)�ء ا��S�ع إ�. ا�
"�در �3
g ا��nق  ا�)��=1

��	 ا�
�و=�=�n�� .U*"�ر وا��وا�� �� 	ري  �Gا�� {��K �وھ ،  .

 �U-ط�ق ھ@ا ا���=? و*���1 ا� g

�ه C)�ات �3/ 	* YU,أ,� أ �و�
��ً وھ� � {Sه[ا��ا��E ء�L 	]= ع ] و���5�وأ#��/� ا� ��U, O(3� ؛

��د=1�/Bا���ع ا 	از  �� /�د *�S/� �-��ش و�م ا�)������ل ��� ،
]37[و5�ع ��ادث B أول ��2 

 .  

�O ا�O=�i أن =��ل إن ھ@ه ا����رة B #��ف أو B و*	 ا��3
	�
-�

1 ا��
1  =����2 ھ� /	 أ�، و*�)�ھ� *)��ل /	 /�د *	 أ

	 ھ�رون ـ ��L اp*�م أ�
� ـ �=s= �2(* 	�
-�
،  ، واp*�م أ�
� ا�

                                                 

  . ذي يبدأ اخللق مث يعيدهال ، باب وهو كتاب بدء اخللق: صحيح البخاري] 35[

ارجع لزاماً ] ومل يكن شيء غريه[وملعرفة رجحان لفظ  . ، باب وكان عرشه على املاء كتاب التوحيد: صحيح البخاري] 36[
لكاتـب هـذا الكتـاب صـالح الـدين بـن أمحـد ] كان اهللا ومل يكن شيء غريه ـ روايـة ودرايـة وعقيـدة[إىل البحث املعنون بـ

  .البشائر بدمشق  اإلدليب ، طبع دار

، أمــا يف العقائــد  كــامحومــن الغريــب أن كثــرياً مــن املشــتغلني بــالعلم يتجهــون للبحــث واالجتهــاد يف الفقــه وأحاديــث األ] 37[
هــذا ومل أجــد يف كــالم ابــن تيميــة التصــريح  . وأحاديــث العقائــد فــال جتــد عنــدهم ســوى تقليــد املشــايخ وتعطيــل العقــول

يشـري إىل هـذا إشـارة واضـحة ، حيـث إنـه يـرد علـى مـن قـال إن اهللا كـان ومل يكـن شـيء  بالقدم النـوعي للعـرش ، ولكنـه
  .غريه ، وينفي صحة احلديث ذا اللفظ 
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ـ   

،  ، وا����P أ� =�-. ، وا���2�� ، وا	 ���ن وا	 �S=� ا���nي

��د ا���دري ا�@ي ��1U�-G-� O ا�����C ، و�Sء *�)�ھ� �� ا و��Eھ��/B

 ��
�1 /	 ھ@ا؟!!! ا���در �# 	  . !�[�_ �UE ا

�� /	 اp*�م أ�
� أ,� =��ل (= ��U, �أ,� ھ O3/;وا] Bن هللا و��
] �Lء

]38[

�ن  R/ 	، و=)�� �� *��ض ا�R)�ء وا�5pار 5�ل /
�و 


�ء ...  ، هللا #���. وا�� ��u�� Bد: [ا�
[� ر�
� هللاC;ا �� l"-F

�Y ا��)�1���[�ن ھ�د=�ً ...  ،  ، �[�,l وا1�5 �� �5=� ا;زل "�ق ا��

��ً �2�C Y-G�Cي��Fزق  ، و��C ً�5وراز ، ��U�C ً8/و�� ، [
]39[

، وإذا  
 �CB �5=� ا;زل �� ً��
�). ا���رة /-. ] ا�Y��G[��ن هللا #���. *���

G�C �,أ .(�
-Y ؛ �2@ا =�)� أ,� ��ن �� ا��M= �*�(/ Y-Gء ذ�] و
، �[�_ �UE /	  ا;زل و��ه و�� =[	 �Lء ��Eه و�� =[	 �Lء *��

  . !ھ@ا؟ 

  


�1 ر�
� هللا ��=? ا;و/�ل   ب ـ�# 	]40[ذ�� ا
ورد /-. *	  

� داود [��ول ا��n	 ��� و�5ل k� 	(�أ,� رواه أھ� ا� g* ?=ھ@ا ا���
��	 *2M�ر=	وا	 *��S وا���*@ي و��Eھ� �2� *�وي *	 ط�=   ،

�Fuح �� ا��= B �
��ح �� أ��ھ��� [
]41[

 .  

  

  :أ,"ل

                                                 

  . ]الد اخلامس من الفتاوى الكربى [. 92 – 91،  77،  52 – 51ص : لتسعينية البن تيميةا] 38[

اإلمـام الربـاين : ترمجـه الـذهيب يف سـري أعـالم النـبالء وقـال وعمـروبن عثمـان املكـي.  63/  5: جمموع فتـاوى ابـن تيميـة] 39[
  . [ 58 – 57/  14. ]  تويف بعد الثالمثئة...  ، شيخ الصوفية

  . ، واألوعال مجع الوعل تيس اجلبل: كسرها الوعل بتسكني العني أو] 40[

  . 192/  3: جمموع فتاوى ابن تيمية] 41[
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ـ   

 	
�ك 	 ��ب /	 /�� هللا C 	/ ط�ق 	ا;و/�ل روي * ?=��
 .-K ��(ا� 	/ O-n

��ة /	 ا;�)_ 	 b�5 /	 ا����س 	 /�� ا�/َ

�	 ا��
�ء وا;رض؟ : [هللا /-�� وC-� أ,� �5ل �* ��.  ]ھ� #�رون 

����ا� :B   .�2
�: [�ل�(� �* ���o ،  ،  ... �o ا��
�ء ���25 �@�]  ... إن 

�� 1�
�,�1 أو/�ل �	 أظ�2�8 ور���2  ... ��ق ا���o [ق ذ��� �o ،


�ءC .ء إ��
C 	� �* �R* [ق ذ��هللا #��رك و#���. � �o ،[  .  


�ة ا����ع /	 ھ@ا ا���=? ا�
)[� ا�@ي =�#O ا��
�ات E و��
3= �o X�
�,�1 أو/�ل �o هللا #��رك ��2D ��ق o �o ًا�� 	25�� ��


�1 ـ �C*�� هللا ـ �# 	و#���. و�12S �� �,���C �,k *[�,�1 ؛ �Aن ا
=�/� أن ھ@ا ا���=? *�وي *	 ط�=��	 *2M�ر=	 وأن ا���ح �� 

 �Fuح �� ا��= B �
  .  !!أ��ھ

وا���=? *��وف و*2M�ر �� /�د *	 ا�
"�در ���)� ا�@ي 
� b�� �#هذ����E � _�Dا� 	ِّ� _��P �(C �وھ ،  	
�ك C ��� ،


��ة/ 	  : ��ب و/�� هللا 

�#�� ��� ا	 *��	 وأoو ��
�ك 	 ��ب �C �*k�  �U�P 	]� ،

: ، و�5ل أ�
� 1��L و/�� هللا 	 ا�
��رك و��UCن ا�R�ري و��Eھ�


� /-�� إذا ا,�Uد : و�5ل ا�)����.   *�nDب ا���=?��= 	
* b��

; ?=����	��
��ة ��� ذ��ه ا	 .   ,� ��ن =��� ا��-/َ 	وأ*� /�� هللا 

��تRم *�-�  ���ن �� ا��*pوا=1 /)�: ، و�5ل ا���
�ك C د�U#   . و�5ل

�و*�اد .  *���ل: و�5ل ا	 ��3 �� ا����=B   .O أ/���: إ�اھ�� ا���

�
� ا,�Uد �� B ت����
���� ھ@ا أ,� =��� �� ا� �3� 	�� ، وذ��ه  ا


� /�ف *	 #��ھ� ا	 ���ن� ��U(= B ن��� 	��ت اo  .  

 � Q��= _�]� ا;�[�م �� �
�R ھ@ا ا��)� B ="-} ��3��8ج �
��؟ ��  .    !!!�� ا��
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ـ   

  


�1 ـ �C*�� هللا ـ /-. �X ا�ouر ا��� ���2   <ـ ـ�# 	و5_ ا
 �,kو=�ا�g  ، ��اح =�2��R ]أ�ى /	 ��D[ا���ل /	 هللا #��رك و#���. 

� ا���X ؛ : [، و�5ل /)�2U� ت هللا�UK �� ل��= B �,; ر�],pوإن ��ن ا

�2��
1 ا�"��1 وا�����	 و#��� أ Yn, �5 �U-2@ا ا��   	ذا��= ،

	=�oوآ[   . Y=ط� 	* [ارد �� ذ��ا� �o;وذ�� ا] ن�
R/ 	
�و /

	 أ/�	: ا�[8� �5ل .C�* �(o�� �/ا;وزا 	أ ، / 	 .��= 	/ ، �

��R�  1*�]/ 	/ ، س أ,� �5ل��/ 	إذا أراد هللا أن =G�ف : ، /	 ا

، وإذا أراد هللا أن  ، ��)� ذ�] #s�sل  /��ده أ�ى /	 �e� �Dرض
�Sو s/ �2� .-3# م�م /-. 5�*�= [

]42[
  . �
�� /	 /�� هللا 	 أ�, �o

: ��o)� أ� ا�
��iة ا�G�B,� �5ل: ��o)� أ� �5ل: [ا	 �)�� أ,� �5ل

	 أ� �o�� :��R)� ا;وزا/� �5ل .��= �(o�� 1 أ,� �5ل*�]/ 	/ ، :

إن هللا إذا أراد أن =G�ف /��ده أ�ى /	 ��D إ�. ا;رض ��)� ذ�] 
و,�� /	 ا����P .   ]، وإذا أراد هللا أن =�*� /-. 5�م s�s#  �2� .-3#ل

أ*� 5��� أ�ى /	 ��D �2� /-. : [أ� =�-. أ,� �5ل *�-��ً /-. ذ�]

-� /-. ظ�ھ�ه *� =���  ظ�ھ�ه وأ,� راgS إ�. ا�@ات� �� b�� إذ ،

Y���# �
/ �2S�G= �* Bو �#�UK ،  ... 1U"إط8ق ھ@ه ا� g(�
= Bو

X1 وا������s3إ�. ا�� �DU= B �Sو .-/  �S1 =� وو�
�# �(�
� أط-� ،
X1 وا������s3ا�� �Sو .-/ B[

]43[
 

]44[
 .  

  

                                                 

  . مأهلكه: دمدم عليهم.  72ص : التسعينية] 42[

  . 76ص : املرجع السابق] 43[

إذ ينفـــون عـــن اهللا تعـــاىل ] التوحيـــد[ مســـتند الباحـــث إذ ينتقـــد األشـــاعرة يف املوضـــوع الثالـــث الـــذي هـــو لعـــل هـــذا هـــو] 44[
  . التبعيض والتجزئة
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ـ   

  :أ,"ل

l /)�؟ ؟ إن ا��)� *	 /�� هللا ھ� ا;�o ا�
)��ب ��[�*1 �o �(ھ
��تo �#إ�. /[�*1 روا �
	 أ�  �
، و�[	 ���ب ا��)1 ���� هللا 	 أ�

�U�c* 	/ l�o ��E  إ��� ����, {"# B1 راو=�ً  ، وG�(ا� �(C �� ن; ،

، وإذا �� =[	 *��و��ً أ8Kً �[�_ =��ف أ,� *	 أھ�  ��E *��وف

[	 إ��o#�2 �[� ا�)"�ص ا�
�. ا�"�ق أو B؟= B و=1 �� ھ@ا ا�[��ب

�(* _��P �-� _��P س�Cأ .-/ �(�
وإذا ا���P)� .  ، ;ن ا��)�ء ا�
!! 1�K ًB�S ,��1 ھ@ا ا���ل ��[�*1 *��. ا	 /��س ��2 ھ� �13؟ 

��ه -# �

�ل أ,� ���5 ��2�Sده أو *��Bق إ��� ا�n# إذا �إن 5�ل ا�"��
-Cهللا /-�� و .-K ��(ا� ��E 	*13 �� ا;�[�م� b�-� �   _�]� ،

وإذا �� =[	 5�ل ا����� �13 �� ا;�[�م !! =[�ن 5�ل ا����� �13؟
�����ب أو�. �� ا�� 	
�  �,k
�ل ��Bق إ��� ا�n# ب أو�. إذا�، و*	 

��ه /	 �X أھ� ا�[��ب ـ �
� ھ)� ـ-#   ��(�� ،!!   .  

U� �
� C)�ه أ*� ا;�o ا�
�وي /	 ا	 /��س ر�P هللا /)2
�
�ن ا�[8R/ 	��ت و�5ل /
�وRن �� ا���� 	
� : ، وھ@ا �5 ذ��ه ار

knFا��ازي.  أ �#�� ����15: و�5ل /)� أ .
، =��ث   ��ن �G�Lً أ/

��kد=? *)[�ة �<U� 	* ا�)�س  .�(n5وا��ار �-��، و�5ل   و�U�P ا��

 و��_!! أ�
�R ھ@ا =[�ن �13؟ .   *��وك ا���=?: ا�)���� وا;زدي

�� ا��)� ��5 أن =��ل (
�1  ـ �C*�� هللا ـ  /	 ا�i�LBل �# 	�UE ا
]1
1 ا�"���� أ Yn, �5 �U-2@ا ا��   ....	=�oوآ 	�2 !!! ؟ ]ذا��=�

��ا � =@��و,� *	 #-��ء أ,U��2؟ n, ! ل�Cر 	و,� /�ok= ���ا n, أو
  .  !!!أو B ھ@ا وB ذاك؟ ! هللا K-. هللا /-�� وC-�؟ 


�g* 1 ا�5pار 5�ل ا����P و*	 ا��3�# 	�O ا�O=�i أن =)�� ا
�� /	 هللا #��رك و#���. ��2
� هللا ـ  أن 5�ل ا�
�*�C ـ .-�= �أ�ى [أ
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ـ   

�D�
�)g !!! وأ,� راgS إ�. ا�@ات !!! ھ� /-. ظ�ھ�ه ] /	 = B �,وأ
 X1 وا������s3إ�. ا�� �DU= B �S1 /-. وU"إط8ق ھ@ه ا�!!!  .  

! ��)�X5 ـ =� ذوي ا��3. ـ #)�X5 أظ�2 *)�؟ ��2 �� ھ@ا ا

� ا���X /-. هللا وأ,� راgS إ�. ا�@ات وأ,� /-. U� ت��oA����ن =
����ن إن إط8ق ھ@ا /-. *�). c= Bدي إ�. ا�����X !!! ظ�ھ�ه = �o

 g(�

 b�� !!! �ھ _�]�]X�.   !!!و��_ c= Bدي إ�. ا�����X؟ ] 

����ن = �o]= 1�
�# �(�1 �
� أط-�s3ا�� �Sو .-/ B  �Sوو  �
Xت] !!! وا������U"ل �� ا�����، إذ *	  =n-G�ن ا���ل �� ا�@ات 


[	 أن =��ل إن � #���. �UKت ���Rة
، وإن ا��-� وا��
g وا��"�  ا�

، وإن ھ@ا c= Bدي  ، وھ� ��UK Xت هللا �S و/*  8	 �UKت هللا

�1 وا�����X /-. هللاs3إ�. ا�� �(��o1  ، وإذا أUK1 ا��� وUK .���# �

��ل إ,* �2	 �UKت هللا(� �S�دي إ�.   ا�c= B ت�UK �2#��oوإن إ ،

�1 وا�����X /-. هللاs3أو  ا��  ً���L l�R, أن 	]

، �[	 ھ� *	 ا�
�X ا�@ات[أ��Lء ھ�  [ 1�s3دي إ�. ا��c= B ل إن ھ@ا��, �o

  .  #���. هللا /	 ھ@ا /-�اً ����اً !!! وا�����X /-. هللا؟

  


��R=�� 1ً *���/�ً =�ھ� ظ�ھ�ه #k=�� ھ@ا ا�
�).   د ـ�# 	ذ�� ا
و�S �5ء �� ا;��د=? ا�
���/���C ��-3# �� 1,� �-��3 *� رواه : [���ل

��*�S �� ا��ار*� : ، �5ل ا���*@ي �(�= 	
��o)� /�� هللا 	 /��ا���


�ن 	 ��ب �5ل: �5ل�-C �,k�,1: أ
-C 	
�د � �(o�� �o 	/ ،l  	/ ،
 ��3-� �
� #3-. ر-� 1=u�5أ ھ@ه ا �-Cهللا /-�� و .-K ��(أن ا� b,أ


�ن �nف إ�2*� /-. أ,
-1   ، ـ �5ل �
�د ھ[@ا �S-� د��ً �-C [�*وأ ،
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ـ   

��ً : ، �5ل إ���K ا��
). ـ�K .C�* َّ�Fخ ا���3 و���[
]45[

�o ذ�� *	 . 

: س أ,� �5ل، /	 ا	 /�� ، /	 /[�*1 ، /	 ا���ِّي ط�=��	 /	 أ��Cط

]��3-� �
� #3-. ر-� :�"(Gا� �R* B3-. *)� إ# �* [
]46[

 .  

  

  :أ,"ل


�1 �-��=? ا�
���ع ا�@ي رواه ا���*@ي �# 	*	 ا�O=�i إ=�اد ا
� ا���X[�� *��ض #k=��ه U� ت هللا�UK �� ل��و��� ھ@ا ] !!! أن =

1 ا�"��1 ذا��=	 : [ھ� *��)�ه إذ �5ل�� أ Yn, �5 �U-وھ@ا ا�

وا���=? ا�
���ع ��b ��� �� روا=1 ا���*@ي أ�* �R	 �o !!! [=	وآ
] �-�S ��3-� �
� #3-. ر-� 1=u�5أ ھ@ه ا �-Cهللا /-�� و .-K ��(أن ا�

��ً : د��ً ���ل�K .C�* َّ�F]���خ ا���3 و  . gPأ*� ا�@ي �5ل ھ[@ا وو

1
-C 	
�د � �2� .(
�2م /-. أ,
-1 إ���K ا��pو�5 ���  ط�ف ا ،

	 =�وي ا�� [�@ {P��� ��� رآه �
-R* ب�� 	
�ن �-C �(/ اوي�

، و��b �� ھ@ه ا��وا=1 أن ا�)�� K-. هللا /-��  /)� ��_ ��� �
�د

	 *��] ر�P هللا /)� وC-� �5ل ھ[@ا b,أ Bا��)�,�  ، و  ً���o Bو ،

و/-Y ا���*@ي /-. ھ@ا ا���=? ـ ر1�K �E إC)�ده ظ�ھ�اً .  ر�
� هللا

���	   ]ھ@ا ��=? ��	 O=�E {��K[�� ـ   ��
S �� �(�= �-و�� ،

.(�
  .  ا�"�1 وا��iا1�K 1 ا��)� و�Eا1 ا�


A� : 1ن ��5-C 	
�/1 *	 ا��واة ھ@ا ا���=? /	 �
�د S روى ���
b,أ 	/ l�o 	/ �(/ هللا �P�2م /-. ط�ف   رpا gPوأن ا�@ي و ،

�-Cهللا /-�� و .-K ��(ا� �ھ �"(Gوأن � ا� ، l�R� �5ل �=�nاً ا���


                                                 

.  غاصـــــت يف األرض: ســـــاخت قوائمـــــه يف األرض.  143: واآليـــــة يف ســـــورة األعـــــراف.  72ص : املرجـــــع الســـــابق] 45[
  . ، تفسري سورة األعراف كتاب التفسري: سنن الرتمذي: وانظر.  اخنسفت: رض موساخت األ

  . 73 – 72ص : املرجع السابق] 46[
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ـ   

l =�ه ��Dب �Kر .  !#��ل ھ@ا؟ : �
� ��ث 2@ا ا���=?�o g���
���� رC�ل هللا K-. هللا /-�� وC-� و=���� أ,b وأ,� : �
�� و�5ل=

2@ا -.: �5k�ل.  !!أ��
�؟  1
-C 	
�د � 	1 //�
S رواه ��� ،  ،


� و�5 �5 و�[	 #�Uد �
�د � =�g5 �� ا�)bU ر=�1�C ،��C 	: ل ��� ا

�](

� ��ث ����=? ا����R� 1 ا���=? ورo ن��   .	��* 	*	 : و�5ل ا
 �2� ً�G�, �(* g
C 	*8ف و�F�2 ا�U� ف�(K;د ا�
� 	* g
C

{��K   .�
وأ�5َّ .  وأ�Lر ��ه أي ���Rاً .  ��ن =�nG: و�5ل اp*�م أ�

إ*�م : @ھ��، و�5ل اp*�م ا� ا	 ���ن أ,� *
	 =�nG وأ,� cnF �R� �5ه

O��1 �� أوھ�م و�Eاo   . 	/ _5��= وإذا ��ن ذ�] �@�] ��;و�. أن
 �2Sم ا���*@ي و=�ر�*pا �R* �2�i��=1 و
-C 	�2 �
�د روا=�U(= 1د 

  .  ا	 ا�3�زي �� ا�
�P�/�ت


1 ـ ر�
� هللا ـ  F �5��_ �� ھ@ه ا��وا=1 -C 	�o إن �
�د 
C 1)�اً و*�)�ً �i��
C)�د ��� �Sءت ھ@ه ا��وا=* 1	 k� ،*� �� اp  ا�

 1��5�* b,أ 	��5دة / 	1 /	 أ� /�و ���C 	/ �
2kس B 	��ط�=
1/���* B  هللا /)� أ,� �5ل �Pر b,أ 	/ �U-ء ا��S ��� 	�
: ، وأ*� ا�

�X[أو �5ل ���Kk ] أ�Lر إ��� ��ه[ .-/ �D�] ����U ا���3 
]47[

  .

�3-� �
� #3-. ر-� ���U# �2�� b�2م /-. ط�ف و��pا gP� �
�"(Gا�  .  

�--� در اp*�م ا���*@ي ا�@ي ا��Fر *	 ا��nق ا�[��Rة ا�
�و=1 /	 

�د� : .-K ل هللا�Cھ� إ�. ر�
� ا�U-1 ا���(ا�Y=�n ا�@ي B ="�ح 

                                                 

، لكن الـراوي عنـه  ، إال أنه اختلط وسعيد بن أيب عروبة من كبار الثقات.  211/  1: السنة البن أيب عاصم: انظر] 47[
انــدك : وتعفـر اجلبـل.  ، ووجـه األرض الـرتاب: والَعَفـر.  االخـتالط عبـد األعلـى بـن عبـد األعلـى مـن اآلخـذين عنــه قبـل

  . وهوى على وجه األرض
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ـ   

��، و,g* َّx ذ�] /-. أ,�  هللا /-�� وC-� وB إ�. ا�"��� وB ا���

]O=�E[   .  

��و*
� =s=�,� ا��C"�راً ���*� : � أن ��
�د روا=�ت *)[�ة �� ا��
رواه ا	 /�ي *	 1o8o ط�ق /)� /	 ��5دة /	 /[�*1 /	 ا	 /��س 

رأ=l ر� ��Sاً أ*�د : [�5ل رC�ل هللا K-. هللا /-�� وC-�: أ,� �5ل
] /-�� �-�DF 1اء

]48[  . O3/وا �*k��!!!  .  

إ�R* B  *� #3-. *)�[أ*� ا;�o ا�@ي ذ��ه /	 ا	 /��س أ,� �5ل 
�"(Gس] ا���/ 	،   ، ;ن أ��Cط�ً وا���ي ��2
� �P_ �8 ="} /	 ا

	��* 	�� اoو ��� �", 	.   �Kوق: ، و�5ل ��� ا���Gري  �k*� أ��Cط 

	 ھ�رون .C�* س: و�5لk ���ت.  �� =[	 Rن �� ا���� 	.  وذ��ه ا

�
� و�5ل أ.  و��U�P �,k.  *� أدري: ��_ ��=�R؟ ���ل: �[	 ��C أ�

�#�� :�U�D= ���, �
�l أC  .ب : و�5ل�-�* z�C 1�*�/ �R=أ��د

��,�C;ا   .����ي: و�5ل ا�)���� b��  .1=روا �� 	��* 	��b : و�5ل ا

وا��L إ,[�ر أ� زر/1 ا��ازي /-. اp*�م *�-� أ,� أ�Fج *	 .  �Mء

����K �� ط ھ@ا��Cوق.   أ��د=? أ�K �,أ �� [L 8�  [L B �
� ،

�� .  ���R ا;وھ�م�� أ,� oو ��	 /�� ا���
	 ا���ي � ��/�
Cوأ*� إ

�
، و�5ل أ�  ، �[	 �U�P ا	 *��	 وا����-� أ�
� وا��3-� و��Eھ


�  �L 8] �� أ,� �Kوق.   =[��R=�� O: و�5ل أ� ��#�.   ��	: زر/1� ،

  .  L B] �� أن �� �X ا;وھ�م

� b�-� ت����
،   13 �� ا;�[�م�
�R ھ@ا ا��)� إذا �� #��Dه ا�

��؟ ��  .  !!!�[�_ =[�ن �13 �� ا��

                                                 

  . وأحد الطرق الثالثة عن محاد صحيح.  ترمجة محاد بن سلمة: الكامل البن عدي] 48[
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ـ   

��ً /	 ا�)�� �o b�� .���# هللا Y� �� Xھ� ا������ا�@ي = �U-���
  . K-. هللا /-�� وC-� وB /	 أ,b وB /	 ا	 /��س ر�P هللا /)�2

  


�1  ھـ ـ�# 	
1 و��UCن 	 : [�5ل ا-C 	وروى ا�R�ري و�
�د 
1(��/ �،   ، /	 *�3ھ� ,�3} و��2D /	 *)"�ر ، ��2D /	 ا	 أ

 .U�s� �,�(/ �� #���. �� 5"1 داود وإن ���5 �� ��
/ 	 ���/ 	/
��D: و��	 *|ب �5ل b
= .�� ��,�= [

]49[
 .  

  

  :أ,"ل

	��
�� *	 ا���/ 	�13 �� ا;�[�م /���  b�� ��،  ، و5�ل ا���

��؟ ��
� ��ن *"�ر ھ@ا .  !!!�[�_ =[�ن �13 �� ا��ا���ل روا=1 ور

  .  ، وهللا أ/-� *	 روا=�ت أھ� ا�[��ب

  


�g* 1 ا�5pار أن اp*�م أ�
� �5ل  و ـ�# 	و��=? : [,�� ا

* g�C. �8م ر� �5ل: ا�sھ�ي �5لC �
=� رب ھ@ا ا�[8م ا�@ي : �


��� ھ� �8*]؟ C .�5ل :��, .C�* �= ،  �*8� �ھ ،   [�
-� �
، وإ,

��ة /�Mة آBف ���ن،   ، وأ,� أ5�ى *	 ذ�] 5�ة ا;��	 �-�2، و��  

Y�n# �* �5ر .-/ [�
-� �
�R�k *	 ذ�] �
lَّ   وإ, [�
: �5ل.   ، و�� �-


� ر* gS�C. إ�. 5�*� ��5�ا-� :[،  ���Cن هللا: �5ل.  K_ �)� �8م ر


��� ا�"�ا/Y : �5ل.   ��2�M �)�: ��5�ا.  !وھ� أg�n�C أن أ�UK �[�؟Cأ


�ھ�؟ �[R* �,k-�ا��� #��� �� أ�-. �8��
C وة [
]50[  . 1�
�# 	و/-Y ا

                                                 

  . أما السند إىل عبيد بن عمري فصحيح.  وروي حنوه عن غريه من التابعني بسند ضعيف.  73ص : التسعينية] 49[

ص : وهــــذا الــــنص موجــــود يف كتــــاب الــــرد علــــى اجلهميــــة والزنادقــــة لإلمــــام أمحــــد.  107،  91ص : املرجــــع الســــابق] 50[
، وقد قال عنه  ، ويف سندها اخلضر بن املثىن ويف النفس شيء من صحة نسبة هذه النسخة بتمامها لإلمام أمحد132
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ـ   

"�ت: [���ل �
، و��ن =
[)� أن =�[-� 5k�ى *	  ھ� �K=} �� أ,� �-

] ذ�] ا�"�ت و�ون ذ�] ا�"�ت
]51[   .  

  

  :أ,"ل 


�1 /	 إC)�د *��C ا�sھ�ي ��5 ا/�
�ده *"�راً �# 	�� =��? ا

�ء  *	 *"�در ا�����ةC;ا �� ��، *	  وا�"�Uت، و�5 رواه ا���2

 	
	 /��ا��� �] �ط�=Y /�� ا��زاق /	 *�
� /	 ا�sھ�ي /	 أ
 O�� 	/ �
�RGا� ��S 	 �=�S 	/ ا���رث 	]52[

 . _�� �<,��
  .  !!!�Kرت أ5�ال ��O ا;���ر *��
�ة �� ا�����ة 

	 /��K أ,� �5ل �-/ 	/ 	��: و�5 روى ا���2�� ,��ه *	 ط�=

	 /��. �5ل �DUا� �,��Fر �5ل: أ�](
	 ا� �
�* �(o�� : ��S �(o��
�-Cهللا /-�� و .-K ل هللا�Cر 	هللا / ��/ 	]53[

� *	 ا�)>� .  B 	]�
 ًBا��)� أو �� _��P �وھ �nCا�ا� �2� �K�/ 	 �-/ �*k� ،  و��ن ،

��[@ب 1
�2#
� �@�] /�د *	 ا;�� knGو="�ُّ /-. ا� �nG=  �*وأ ،

�L�5ا�� �2� .��/ 	 �DUا� ، �U��D# .-/ ا��U#و��5 ���  و�5 ا ،

�1 *)[� ا���=?R b�� ��� ��5ل .   ، و�5 �ھ@ه ا��وا=1 ھ �Kو��� أ

�� ـ *	 �ب   ، ���K إ�. أ�� ا��U�Dء ا�O�� .]-2 ا;���ر"�k� ،

                                                                                                                                                    

وإذا كان .  بن أمحد برواية املناكري اليت ال يتابع عليها ، تفرد عن عبد اهللا جمهول[:  230ص ] ابن رجب يف القواعد 
، فهل حّرف منها شيئاً  اخلضر هذا اخلالل قد قال إنه كتبها من خط عبد اهللا بن أمحد فإن الذي دفع إليه النسخة هو

  . اهللا أعلم!! زاد فيها مناكري؟  أو

  . ]وبأدىن من ذلك الصوت[ن األصل ، ورمبا كا ولعل يف هذا النص تصحيفاً .  107ص : التسعينية] 51[

بكـــر بـــن  وأبـــو.  يف الســـنة لعبـــد اهللا بـــن أمحـــد مـــن طـــرق عـــن معمـــر بـــه وهـــو.  349ص : األمســاء والصـــفات للبيهقـــي] 52[
كعـب األحبـار الـذي أسـلم يف خالفـة عمـر رضـي اهللا  ، وكعب هـو ، وجرير بن جابر جمهول عبدالرمحن بن احلارث ثقة

  . ، وكان كثرياً ما ينقل عن صحف أهل الكتاب ، إذ كان يهودياً قبل إسالمه لكتابمن مسلمة أهل ا ، وهو عنه

  . 348ص : األمساء والصفات للبيهقي] 53[
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 .-K ل هللا�Cر 	/ ���ت ا�����	 /	 ا�"��o ��kا�knG وا�Ui-1 ـ 
 �-Cهللا /-�� و !!!O3/وا �*k�� .  

ا�
�	 ا�Cpا��-� ا�
"�ر �[-� إ=��ء kن �8م هللا #���. أ*� 

�C. /-�� ا�"8ة وا��8م ھ� "�ت *�دي 5�ي� �/�
Cوإ  �-�# ،

، وأن هللا #���. �5در /-. أن =�[-� 5k�ى  5�#� 5�ة /�Mة آBف ���ن

، وذ�] أ,� =K ��M�ت  !!!، وأ,� =
[	 #�2��M  *	 ذ�] ا�"�ت

، و�K �5ر /)� *	 =���ل � ـ   !!!�-. �8وة ا�"�ا/Y ا��� #��� �� أ

، إذ ھ�  دون ا���Uت إ�. *���1 *"�ره و,�� C)�ه ـ  �13 �� ا�����ة

"�ت  �
� ="U�ن!!! [�K=} �� أ,� �-َّ َّ
  . ]���Cن هللا /

 �,��* l��R# ��  ـ �� �UEهللا و �

�1 ـ ر��# 	وإ*��,�ً *	 ا
�[-�� هللا #���. Y-��= �
�� 1�

�C. /-�� ا�"8ة وا��8م ؛ �A,�  ا�3��

�Fآ 	ط�ل �� *��=] : ��و/-� ��nPBار *	 د=	 أھ� ا�
-� وا�)

� *	 ا��3Mة وأ,� ��ن =�Gج *)�2 ,�ر َّ-� .C�* �-� �
����ا#� أن هللا �

1C���*[
]54[


�ً �P ً���n5ور=�ً أن  -/ 	�
-�
��2 *	 ا�
�-�م /)� ا�
 �
َّ-� .C�* �-� �
*	 ا��3Mة وأ,� ��ن =�Gج *)�2 ,�ر هللا #���. �

!!! أو إن ا�
�اد kھ� ا�
-� ھ)� ھ� ا��2�د وا�)"�رى؟ !!! *���1C؟ 

وھ� /)� ا��2�د وا�)"�رى روا=1 *�و=1 ����ا#� /	 أ,�����2 أو إن 
و*	 ا��O�3 ا�O=�i إ��oت !!! روا=��2# *)�1�n ا;�C,�� أ8Kً؟ 
!!! �l��R ا�3��Bج �2 �� ا�����ةا���ا#� �
�و=�#�2 ـ وأ,. ��2 ذ�] ـ �

O3/وا �*k��   .  

l /)� أھ� ا8Cpم ھ� أن هللا #���. �-َّ� *�C. /-�� ا�"8ة �Rإن ا�

�� �8*� وا��8مC�5ل هللا #���..  ، وأ] : �َSََ;ْا .Cَ�*ُ .Dََ5 � َّ
َ-َ�

ِ� اْ*ُ[Rُ�ا إِ,ِّ� آ,َْ�lُ ,َ�راً َو�Cََر kَِْھ-ِِ� آ,ْ*ِ bََ	 Oِِ,�Sَ ا�nُّ�ِر ,َ�راً 5َ�َل ِ;َْھ-ِ 
� أَ#َ�ھَ� * �ََ�-ِّ� آ#ِ�ُ[ْ� ِ*ْ)2َ� �Gٍََِ� أَْو Sَْ@َوٍة ِ*َ	 ا�)َّ�ِر �ََ�-َُّ[ْ� #َْ"nَ-ُ�َن  َّ
َ-َ�

                                                 

  .]  الد اخلامس من الفتاوى الكربى [ . 80ص : املنعوت بالسبعينية بغية املرتاد البن تيمية وهو] 54[

44



ـ   

3ََ�ِة أَْن =َ�  َّMا� 	َ�َر1ِ�َ ِ*َ�
,ُ�ِدَي ِ*ْ	 �Lَِطِ� اْ�َ�اِد اْ;َْ=َ
ِ	 �ِ� اْ��ُْ�1ِ�َ اْ�ُ
ُ َربُّ اْ�َ���َِ
�	 َ ُ*�Cَ. إِ,ِّ� أَ  ...] َوأَْن أYِ�َْ َ/َ"�كَ * ,َ� هللاَّ

]55[
�� ذ�� .  �

، و�� =�� إ,� ��ن "�ت  ر)� #���. أن ا�)�اء ��ن *	 12S ا��3Mة

  .  ] !!!أ,� ��ن =�Gج *)�2 ,�ر *���1C[، و�� =@��   *�دي

�*8� ��
Cو,�داه وأ �
l ا�
��c ھ� أن هللا #���. �-�Rوا�   .-/ ،


1 هللا #���. *�<� Y�-=  	* ره روا=�ت أھ� ا�[��ب�"# �* .-/ B ،

، إذ �� ��ن  أ,� �8م "�ت ��� #�-� 5�#� 5�ة /�Mة آBف ���ن

��Sزو ���

�ع �8م هللا   �@�] ��C �� .C�* lر��L �5 l,�� �و� ،

�2
�C. ھ@ه ا�
�sة ا��� #�Uد � l�� �
� .���#  �(، وا��� ذ��ھ� ر
��] =َ� ُ*�Cَ. إِ,ِّ� اUَnKَْْ��َُ] َ/-َ. ا�)َّ�ِس B�Cَ�ِِ#ِ� َوَِ[8ِ*�: [ل#���. �

]56[
 .  

� *	 إ��oت *� أ���o هللا #���. 1 ��   �8�U�]��، *U# g�X= ا��-� 

�,���C ق�-G
�UK 12ت ا��U"� Y��Gت ا��M* �U, g*و ، .  

  


�1 ـ ر�
� هللا و�UE �� ـ   ز ـ�# 	
��M�ن و*� /-�� ا�: [�5ل ا
��ع �-���دة ��E ا�
���S ـ �
� ��,�ا �� وأھ� ا�[��ب *	 #�>�� 


��ه : ا��3ھ-�1 =�>
�ن ��اء و,��ه *	 ا����ع
� �Sء ا8Cpم * �2�
�G�,وإزا��� و [

]57[
 .  

  

  :أ,"ل 

                                                 

  . 31 – 29اآليات : سورة القصص] 55[

  . 143اآلية : رافسورة األع] 56[

ومل يعلــق حمقــق الكتــاب .  ، الطبعــة الثالثــة 825/  2: اقتضــاء الصــراط املســتقيم خمالفــة أصــحاب اجلحــيم البــن تيميــة] 57[
  . بشيء
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  . ا�-�UE �2اً !!! *� ھ@ا ؟!!! ھ� ��,�ا �� ا��3ھ-�1 =�>
�ن ��اء ؟
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  : �5ل ا����?

](/ �2
]� �#k(C�2ء و�Uا� 	1 *�
1 ا�
@اھO ا;ر�  . ]� أ

روى ����� ا�
��iب و/-
��2 ا��U@ ا�	 : /)� ا�
��[���o] :1 �5ل

�Mق ا	 F�s=*)�اد أ,� ��5ل�� 1�]��
: /�� ا��� �)�ه /	 ���� ا�

)� ھ��� أھ��� ا�[��8م[����Kأ �����Cاء /)��� *����] و�[���  أھ��� ا;ھ��� ،
،  ن أو ��E أ��Lي، أ��L=�ً �� *�[-� �2� *	 أھ� ا;ھ�اء وا���ع
��� �� �2Lدة �� ا8Cpم أ�اً # Bو ���/�،  ، و=�32 و=�cدب /-�. 

�2(* O���Cدى /-��2 ا�
  .  �Aن #

���5ل اp*���م أ��� ا������س ا��	 Q=���C : /)��� ا����o] :1������M ���5ل
��������M ا����R,� و���5 ����ن *�����Kاً �����Leي O���-
����ل : ا�, B

وا,>� /���ة .  .... �
-��ة�kو=� ا�
��1�s وا;��L=1 وا�23
�1 وا
�� Q=�C 	
�ع ا��3�ش ا8Cp*�1: ا�Sا  .  


���ء ا�����ن : [���o ���5ل-/ 	��* ���S�]ا� 	ا����� ������5ل اp*���م أ
����", ����* 1�������Mا� b*����Gن : ا��U,k���= 1�������M1 ا����
������ =���sل ا;

����M .  .... و=����)[U�ن أن =)�����ا إ���. ا;����Lي ًB���R* ب���Pو
 �و�� ا���5ى ...  ، ��*� ا�U�CBا=�)�ا�1����M �� /"�ه اp*�م أ
���Lح "و" ا�������)�1: "ا,>���...  ، ا�����M أ��� ا����Cق ا�����Mازي

1�,�2U��K;ا"  .���#���
���ع ا����3�ش : "وا,>��� /��	 ا�[����S و/�Sا
1�*8Cpا" .  

� أ��L *)�� ��5ل ���L ا8�Cpم ا���2وي : [�o �5ل  ���5 ��(و
=��/� ا���2وي  =�8� أن �8ً *	 ا�1����M وا��)�-�1.  ا;,"�ري

  .  ، و5��� ���2 ,�-� �� ا�����)�1 /	 ���ب ذم ا�[8م  �
@ھ��2

*�-��م أن واg�P ا���nو=�1 و��Lر��2 : /)�� ا��)�o] :1��U ��5ل
و#-
�@ اp*�م أ� �)�1U أ� =�U� _Cـّ� �Mاً ...  ، �8ھ
� �)��Uن

�����=�
و*�-����م أن أ���K�ل ا;����L/�ة *�����
�ة *���	 ����M ...  ، ا�
��=�
  .  ا�
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o1: [� �5ل-*�5_ ا��)�-1 *	 ا;�L/�ة أ�2L *�	 : /)� ا��)�
��ّ�ع اp*���م أ�
��� ا��	 ���8ب وأ*��� ���32ه وھ���  أن =��@�� @��(
� ،

 ���� ���2�* 1��-
��@ھO ا;����Lي ���� =��sل ا��)�-� ������ا�
b��Cc ا��

��ع /-
��ء ا��و��1 ...  ، *���1 ط�=-1Sر *�@ھ��2 وإ�M�,ا O��و


� ا��)�-1 /-. *��ر�� أ�Kر ا�C د����/Bر ا��M(* در����1U�-G ا�
، ��C)1  ا�����دري أو��P} ����� ا�������ة ا��اO��S /-��. ا;*��1 ا/���دھ���

  . ) ]ھـ433(

  

  :أ,"ل

��2ء ا�
@ھB O =�ل /-. أ,� ھ� 5�ل 1� 	* 	�
ـ  5�ل /��� أو /��
Oھ@
��2ء ا�� Oھ@
��2ء ا�� O��E Bأن وا��اً  ، ��. و �(Pذا ا���A� ،

1����M ووا��اً *	 ا��)1�U �5 ذ*�ا ا;�L/�ة *	 ا�
��[�1 و,�Uاً *	 ا�

1 ا�
@اھO ا;ر�1 *	 [��2 ذ*�2 إ=�ھ� =�)� أن ھ@ا ھ� �
�2 /)� أ]�

��2ءU�5!!! ؟]ا��/ ����= B ھ@ا .  

2 ����Mوا� �]��
��2ء ا�
@ھO ا�� �Rأ� 	وف /��
ـ  ا�
2M�ر وا�
��2ء ا�
@ھO ا��)�U أ,�2 *�#�=�=1 أ,�2 أ�L/�ة� �Rأ� 	و/ ،   ،

��ن *g ا;�L/�ة �� أK�ل *���� ا�����ةU�* 1=�=�#�
، وھ@ه *�1�k  وا�


	 أرادھ�   ، أ��L إ���2 ھ)� ا�n�Cاداً  �Fر/ 1S	 *�P�ع ھ@ا ا���?� ،

�2,�<* 	* �2�-n�-� .  

، وھ�   ـ ذ�� ا����? 5�ل ا	 F�s=*)�اد *	 ا�
��[�1 ا���ا��5	3 

	 /��هللا �
	 أ� �
	 : ، و��5  *� �
�*�-/ 	 �
، ا�
���. C)1   أ�

��=��ً ) ھـ390(#  1�]��
��2ء ا�� �R
= B م   ، وھ@ا�*p�5ل ��� ا ��� ،

�Sذ��اً : [ا��� 	ء ا���ا��5�
-/ �� �� g
Cا�[8م   �� أ O,�3= و��ن ،

1-
S �-أھ� ا��)1 ، و=)��� أھ 	* 	�
-]�
،   ، ��. =cدي إ�. *)���ة ا�
ا;ھ�اء ا�@=	 �5ل *��] �� و�[� /-. أھ� ا�[8م أ,�2 *	 أھ� 
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و/)�ه L�اذ : [و�5ل ��� ا����P /��ض.  ]*)�����2 و�2Lد#�2 *� �5ل

[��* 	/  Oھ@
، و�� =[	  ، و�� ا���Fرات �� =��ج /-��2 �@اق ا�
��Uي ا����� B��3 ا�)>� و�� [

]58[
و�ـ� 5�ل ا����S إLـ�رة إ�. أن .  

*	 أھ� ا;ھ�اء وا�[8م  ا;Lـ�/�ة ا�@=	 P�F�ا �� /-� ا�[8م ���ـ�ا
  . ا�
@*�م ا�@=	 �5ل ���2 اp*�م *��] *� �5ل

4Q=�C 	� ا����س ا; ً���(* ًB�5 ?ـ  ذ�� ا����  ���Uا� �وھ ،

Q=�C 	 �
/ 	 �
) ھـ306(، ا�
���. C)1   ا�����M ا�[��� أ�
]59[

  ،

��Bً *	 ���ب (*"8*�1Cpش ا�ع ا��3�
�Sهللا" ا �
	 ا���� ر�B  ،
� /-. أ�� *	 ���ب  Q��= x, أي ��, �(/ l�Rا���=? وا�� OSا�وا�

�
K�G=و �U��G= 	*  ً��U, ��U(� ��2
1  ، أو *	 =�3 @�] ا�)�-� B ،

��[@ب x��
، إذ ا�
��داة  ، و�[	 �-���ع �� �5�ل *� =)�� دون #

 ، ��)�O ا�)��5 *���/�ً  وا�
)���ة �5 #��ل �	 ا�
�ء و�	 د15 ا����ي

�-���ل /)� *� �� =(
، و�@ا إذا ��ن ا�)��5 =�3 @�] ا�)�� �)U��   /	 ا�

 ً ��U,  ه��=k#و ����� O#�]1 ا���ط)1 �� ا,�"�ر ا��Eا�� �
، وھ)� #�

��ل /)�(

@ھ�� /-. ا����ھ� �� �5�ل ا��وا=1 /	 ا��  Bو ��، دون ,

x��
# .  

� g5ـ  �5 و �� �UEهللا و �
،  � ذ�] ا����ھ�و=��و أن ا	 ا���� ـ ر�

Q=�C 	B 1��(
، B   ، دون أن =)�� ا��وا=1 إذ ,�� ���Lً *	 ا�����ة ا�

  .  ، وC  ً�(�* B)�اً 

                                                 

تاريخ اإلسالم لإلمام .  229/  2: الديباج املذهب البن فرحون.  606/  4: ترتيب املدارك للقاضي عياض: انظر] 58[
  . 52/  2: الوايف بالوفيات للصفدي.  217ص : 40 – 39الطبقة : الذهيب

وتـرجم لـه الـذهيب يف سـري أعـالم .  290/ 4: كما يف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  )هـ306(تويف ابن سريج سنة ] 59[
  . )هـ303 ( ، وفيه ما يشري إىل أنه تويف سنة 203 – 201/  14النبالء 
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gn�
� �5ل ا	  �k*� ا��)� �2� *)� Q=�C 	، ;ن ا�@ي ذ��ھ� /	 ا

�,�3,sا� �
�* 	 �-/ 	 ��C �C��، وھ@ا �5 و�� Cـ)1  ا���� ھ� أ� ا�

)ھـ471(��� Cـ)1 ، و# #��=��ً ) ھـ380(
]60[

 . 	أي إ,� و�� �� و��ة ا

 ً��=��# ً�*�/ 	���C1 و�
G Q=�C إ=�ھ� �i-، و��  ، و�� =@�� *	 ا�@ي 

_��P �2� gn�(* �(C .  

وأ*� ا�
�	 �Aن *	 ا�
����� �Sاً أن =���ث *	 #��� ��5 ا;��Lي 
 	/ ً��=��# ً�*�/ 	=�M�]1=��L;2@ا ] ا
�/1 *��و�1 S �2,kو�

، ��2 /�ف أن #��ث *	 #��� ��5 أ� �)�B  1U,���ب و*�
@ھ�1 �ا
 	/]1�U(!! ؟] ا�� 	[�1[أو ��5 *��] /��
أو ��5 ا�����M /	 !! ؟] ا�

]1����M؟]ا� !! 	/ ��(� 	أو ��5 ا�
�#�=�ي /	 !! ؟] ا��)�-�1[أو ��5 ا
]1=�=�#�

1 ���>�ھ� أن .  !!!؟]ا����/�1[أو ��5 ا����/� /	 !! ؟] ا�-�

 ] 1=��L;وا [Q=�C 	
l��� ��� 1 *	 �8م ا��  .  ، وإ,
� ھ� *

5�S�]ا� 	ا��� �; ً���(* ًB�5 ?ـ  ذ�� ا����   ���Uا� �وھ ،

�S�]ا� [-
	 /�� ا� �
) ھـ532(، ا�
���. C)1   ا�����M ا�[��� *�
]61[

 ���
�1 وا	 ا��# 	
�ن  ، *)��* ًB	 ��O اK�G*ن و�U��G* �
، وھ

Leة��/�  ً��U, �
2��U(� ��، �2@ا ا�)�� B ="} أن   ، و=�3ان @�] ا�)
 ��-/ �
��=]62[

 .  

                                                 

ــــ385/  18: ســــري أعــــالم النــــبالء للــــذهيب: انظــــر] 60[ : نة وفاتــــه كــــذلك الصــــفدي يف الــــوايف بالوفيــــاتـوذكــــر ســــ.  389ـ
15/180 .  

: وطبقـات الفقهـاء الشـافعية البـن الصـالح.  147 – 137/  6: انظر ترمجته يف طبقات الشـافعية الكـربى للسـبكي] 61[
  . 349 – 348/  2: وطبقات الشافعية لإلسنوي.  217 – 215/  1

  . 238ص : التسعينية البن تيمية: انظر] 62[
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	 =�س �� �8*�  �-�و=��و أن ا�[��S ھ@ا ر�
� هللا ��ن �5 ا
�-�و*� أ��R ا�@=	 ��,�ا =��s�3ون *�R ذ�] .   !!!�� ا�����ة *� �� =

!!!   .  

�. و5��� /-. إ" ط���ت ا�1����M ا�[��ى"و�5 أ�Lر ا���[� �� 
،  ، وأ�ى sS �� �]Lء *)�2 /-. ا;�5 5"��ة #)�O إ��� �� ا�����ة

 	�nة وا��/�L;1 اU��G* .-/ا��3��� و �D��= �* .-/ �
�M
وھ� ا�
و*	 أھ� ا;��Cب ا��� د/�� .  �� اp*�م أ� ا���	 ا;��Lي ر�
� هللا

�,��
��1 �� و�� 5"��: [�-M] �� ذ�] ا�s3ء *)�2 ھ� 5�ل ا	 ا���ة 
)�L 1ح ���2 ا/���ده وا/���د ا��-_ �l ا��ُّ ���* .-/ �=s# ،  �2#�5أ ،

، �-� ��ن  وا	 ا��
��,� ��ن أ��Lي ا�����ة.  ]/-�� �� داره ��[�ج

�2�-/ .(oأ �

� /-�� ذ�] ا�s3ء ��L�2 *� ا��   .  

���ل* ��L ة��"�
�  و*	 ذ�] /)�ه �@�] أن �X أ��ت ا�(� ،

u�2 اD��}  �E �� �F=1 ا��داءة���
� /-. #-] ا��M
،   ، وھ� ا�s3ء ا�
وا���ل ھ� !!! �o إن ���2 ا��n	 �� ا;��Lي وأ,� �� =] ذا /-� ود=	 


� ود=)� وزھ�ه وور/� -/ .-/ g�
]63[أ,� �5 ا#YU ا�3
 .  

 	* �S�]ا� 	ا��� �
�1 ا�[8م ا�
)��ب إ�. أ�# 	ھ@ا و�5 ,�� ا
ـ  .
�

1 ا��U�ل إ�sا*�ً �@وي ا�"ا�[��ب ا��U"�ل �� ا;K�ل /	 ا;

، و�5 �5ل اCp)�ي ��   ، و,�O ا�[��ب �-[��S "ا���ع وا�DU�ل
 �� �S�]1 ا�
S�#"1����Mت ا����� ": [ ط�Uو�� #"�,�_ �� ا�

���Uوا��  g�و�� =@�� أن .  ]، و�� #")�_ =��ل �� ا�@را�g �� /-� ا��Mا

�ً �� ا�����ة أو ا;K�ل��� ��  ً�
� ��ن ھ@ا ا�[��ب *)��Bً *[@و�� ،  ،


�ً ��� *�R ذ�] ا��n	 �� ا;��Lي وا;�L/�ة��  .  أو *

                                                 

  . 146 – 140/  6: طبقات الشافعية الكربى للسبكي: انظر] 63[
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�1 ـ ر�
� هللا و�UE �� ـ  =)�� *� =�3ه �� ا�[�O دون أن �# 	وا
�* Y	 1�K ,��1 ا�[��ب إ�. ا�
�c_ ا�@ي ,�O إ�����=   l,�� �
، و�

ـ�[� ـ وھ
� *	 ���ر ���� �@�] وو�S,� ا	 ا��
��,� وا	 ا��
 �� 	�nا� 	* l�R= �� �,)� أ� 	؛ #�� �S�]ن /-. ا���(R=  ة ـ�/�L;ا

  . ا;�L/�ة /	 ا�[��L �Sء

6 ����2	 ا������M	 ا�[���=	 أUر ا��U, .-/ ـ  ذ�� ا����? *� =�ل
، وھ@ا  ��*� ا�UCpا=�)� وأ� إ��Cق ا���Mازي *	 *@ھO ا;�L/�ة

�
�# 	��ل *	 �8م ا(* 64[1[
 �S�]ا� 	/ �-�، ��gS ا;*�   ، وھ� �5 ,

1���ة ا���Uإ�. *� ذ�� �� ا� .  

��م ھ� أن أ� إ��Cق ا���Mازي أ��Lي ا�����ة# �* ��c= �
،  و*

�� g
��ه ا�
�n�ع �� *��*�L 1ح ا�-��* l�L وا�5أ إن  �� ���و��� 5 ،
Yدات أھ� ا����
	 ذ�] أ,�2 =����ون أن أول *� =O3 /-: [ ا/�� .

ا��"� إ�. ا�)>� واB��CBل ا�
cد=�	 إ�. *���1 هللا /s : ا����5 ا�����
�Sز] [ و�3= B �Sو s/ 1 هللا���* �� ��-���ون أن ا����= �o  ن; ،

 13� ��E 	* ��iل ا��ل 5��5 ��-���ون أن هللا #���. ��b ] [ ا����= �o
 ��3 [

]65[
�	 وB ا���� /)� أھ� ا��= B Y�OS وB =�[ و5��� .  

 {��= ] [1U-�G* ت�i� ل إن �8م هللا��= Bو  	�5�-G
، ;ن ا�-�iت 1UK ا�

 [
]66[

��ون أن هللا #���. *��� /-. ا���ش[ و5��� .  ��= �o ،   ... وأن

1�K8* Bار و���C� b�� اءه��C1   اUK 1�K8
��ار وا��CBن ا; ،

15�-G
أ,� ��ن وB  ، ��ل /-. ، وا��ب /s و�S �5=� أز�� ا;S��م ا�

                                                 

  . 239ص : التسعينية البن تيمية: انظر] 64[

  . 95، 93، 92/ 1: شرح اللمع مع املقدمة أليب إسحق الشريازي] 65[

  . 100، 97/ 1: املرجع السابق] 66[
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] ، وھ� /-. *� /-�� ��ن   ، Y-F �o ا�
[�ن *[�ن
]67[

�o �5ل /	 .  

�	 : [ا�
�U��G	 ��Le/�ة-�
�Aظ�2رھ� �
� ھ� /-�� *	 ا�����M و��)1 ا�

Yل /-. أ,�2 /-. ا���= B ھ���U]#ھ�...   ، و�L 	*�2 ;ھ� : و(��
�2� �2���
�2 /)� ا���*1 و#-Cا {����;��L=1 ا��Y و�2���E ��2 و# [

]68[
 

.  

، و�8*� *	  ، أ��Lي *�X  �2@ا ھ� أ� إ��Cق ا���Mازي


�� *@ھO ا;�L/�ةK �(/ ?ل ا�����8ف 5G، وھ@ا /�1�5 ا����ع  ، 


�د /-. *� =)�-� ا�
���/�ن�/Bوا Y��  .  !!!��)��.   و/�م ا���

7 �/�
��2ء ا�1����M ا�"��� ا��)�-� ا�� g* ?ا���� �M� �o  ـ
pا ��M، وأن 5��� �� ا;�L/�ة ھ� )��   8Cم ا��2وي ا;,"�ري

�S�]ل ا��5 �(* �Lأ � ، .  


� ا��2وي �* 	وا��2ويُّ ھ@ا ھ� أ� إCـ
�/�� /�� هللا 
��� /	  ، وھ� �)�-� *��"O )ھـ481(، ا�
���ـ. Cـ)1   ا;,"ـ�ري ،

	�����Mوا� ����Mا� Oھ@
، �-� =���S �� �� ط���ت ا�1����M  ا�

،   ، وB اCp)�ي  ، وB ا	 1�2L �P�5 ، وB ا	 ا�"8ح �[�ّ ا��

X�* knF 1����M�2ء ا��� g* �SدراA�  1����Mا� 	ن �8ً *k، وا���ل 

g5ا�ا� �� �� �(��* B �2ھ�@
، وھ@ا *	 �ب  وا��)�-1 =�/� ا��2وي �

  .  ا����ع وا��[� ;د,. ا���Lه

��ت ا�1����M و��� *)kM ا��ھ� ھ� أن ا���[� ذ��ه �� ط�
	  ا�n�Cاداً  ��/�
Cن إ�
R/ �
�� ���M ا8Cpم أS�# 8لF �� ،


�=)1 : [ ، إذ =��ل /�� ا���
	 ا�"��,� ر�
� هللا 1
�3
وأ*� ا�

                                                 

  . 101/ 1: املرجع السابق] 67[

  . 113/ 1: املرجع السابق] 68[
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�/�� /�� هللا Cإ �
�وا  إ�. أ/ O�ھ�اة �-
� �oرت ,U��2C *	 ھ@ا ا�-
pا ��M
� ا;,"�ري O��K ���ب ذم ا�[8م �-���ه �* 	،  8Cم

، إB أ,� =�>�ھ�  ، *���oً  و��ن ا;,"�ري ا�
�Mر إ��� ر��R� ً8S ا����دة

���M3��� وا�����...]  ، و=)�ل *	 أھ� ا��)1  
]69[

أھ� ا��)1 �� �8م .  


1 ��   ا���[� ھ� ا;�L/�ةS�# �� ��@= �� �]��ى أن ا��# l,وأ ،

1����Mت ا���  .  د، وإ,
� ذ�� ھ@ه ا�)�@ة *�3د ا�n�Cا ط�

،  وا��2وي ھ@ا /�و��ود ��*�م أ� ا���	 ا;��Lي وا;�L/�ة
 	* �-�و=)��i أن O�i= B /	 ذھ	 ا���رئ �8م ا��2وي ا�@ي #��م ,


�	 أن رأ�2C /-� : [ ، إذ =��ل /	 ا;�L/�ة  ��5-�
و�L �5ع �� ا�
 �-"= Bو kP��= B�3 و(��= B ي ��ن��L;ا ��/�
Cإ 	 [

]70[
  .

، �O3/ 8 �� أن =[�ن 5��� ��  �i-�* *	 ا��-� ����ر=� �����S ھ@ا
 �(* �Lأ � �S�]ا� 	ا��� �ا;�L/�ة ھ� )��ا���ل ا�
)��ب ;

!!!   .  

8 gPّن واkـ  ا��Cل ا����? /-. *��=)1 ا��)�Le� 1�U/�ة 
�� !!! ا���nو=1 و�Lر��2 �-�2
� �)��Uن ����2 و�S ا����? �� /

� �* _��G= �* ة�/�L;و=1؟ ا��nة ا����أو إّن ا��اg5 ھ� 8Gف ! � ا��
  .  !!ذ�] ؟

���5 �=c= ًوا��ا ًB�R* ?ا���� ��@= ��   .  

�� ا;�L/�ة ��/ g* Yا��ص #��و=1 ,"��nة ا�����[	 �� ا��
�2,�U��G= 	* g* �2  و#���رض(* ، :  

                                                 

  . 272/  4: طبقات الشافعية الكربى للسبكي] 69[

  . 276/  5: التسعينية البن تيمية: انظر] 70[
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�ب: [ �5ل اp*�م ا���nوي ر�
� هللا�* B1 و��،   �� *�). ا��

�Gقو*�). ا��-G* Bو Y�[
]71[

،  #���. /	 ا���ود وا��i=�ت: [ و�5ل. 

��   وا;ر��ن وا;/�Dء وا;دوات��� l�ا��23ت ا� �=��# B ،
] ا�
���/�ت 

]72[
و,�
� أھ� �5-�)� *�-
�	 *c*)�	 *� دا*�ا : [ و�5ل.  

	�����* �-Cهللا /-�� و .-K ��(ا� �
� �Sء    ��F�5ل وأ �* �]، و�� 
 	�5�"* [

]73[
  : و�5ل  . 

] وأ���ل ا����د Y-F هللا و��O *	 ا����د [ 
]74[

�2 #���� ـ أ=�2 .  �
�ب وG* B-�ق C�اء �� ذ�] �* Bا����? ـ أّن هللا #���. ��ن و
ا���ش و��Eه ؟؟ وھ� #���� أّن هللا #���. *)ـsه /	 ا��� و*)sه /	 

 �
 1-���Sء ا;/�Dء و*)sه /	 ا��23ت؟ ؟ وھ� ا�
�����ن *	 أھ� ا�
 �2�
�# ��F�5ل وأ �* �]� ا�)�� K-. هللا /-�� وC-� وا�
"�5�ن �� 
*c*)�	 ؟؟ وھ� #���� أّن أ���ل ا����د ھ� Y-F هللا و��O *	 ا����د ؟؟ 

�� ا���nوي وا;�L/�ة. ��، ��2 أ,l  ـ أ=�2 ا����? ا�@ي  ھ@ه *	 /


� �Sء �� ا���nو=1؟ � Yا��و=1 ـ  *��n�� ��M# ![ذ� �Sأر .  

�U(ا�� Oھ@

�ء ا�-/ �<�* ����= �
�� �Fج /� sا�� �،  أ*� ا	 أ

1�
�# 	، و*��n-� ���L eو=1 ����5Bس *	  وا,��� إ �. /���ة ا


�R ا��)1�U �� ا�����ة �8*�= B �,A� ا@� ، .  

و��l أدري �� =��3ھ� ا����? ��O اp*�م أ� *)"�ر ا�
�#�=�ي 
�� ا�)�1�U ��*�م ,�3��
� ا�)��U  وا���* 	 �
/ xU� �ا��=	 أ

 1(C .���
و�Lو��2 و��O ا�
8 /-� ا���ري ؟ �2@ه ا�[�O ) ھـ537(ا�

                                                 

   116/  1: العقيدة الطحاوية املطبوعة مع شرح ابن أيب العز بتحقيق الدكتور عبد اهللا الرتكي وشعيب األرناءوط] 71[

  . 260/  1: املصدر السابق] 72[

  . 426/  2: املصدر السابق] 73[

  . 639/  2: صدر السابقامل] 74[
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1�U(�2ء ا���
2�ر �S ه����= �* �R
#  �	 أB 1=و��nح ا��L B ،

sا�� .  

2
� هللا 9

�@ اp*�م أ� �)�1U ر�-# _C�= �ـ  ذ�� ا����? أن أ
��=�
�Mاً ا� �ّU�  �5ل �o ، ] 	* ة�
و*�-�م أن أK�ل ا;�L/�ة *��

 ��=�
��رئ kن ا;�L/�ة ـ �� ,>� اp*�م  ]�M ا�-� ���= �,kو� ،

��O أن  أ� =�C_ وا��)1�U ـ �5=��ن *	 ا�[�U إن �� =[�,�ا ��Uراً  ،

 _C�= ��2 *��
�ة *	 ا���S ا�@ي �Uَّ�ه أ��K8ً .  !!!أKو�� =@�� أ
��=�
و#�ا��� *g �8م ا;�L/�ة ���P} �)� أ,�2  وا��اً *	 �8م �M ا�

  . !!!أF@وه *)� 


1 !! أھ@ا ھ� ا���? �� ا�����ة ؟�أھ@ا ھ� �[� ا;�L/�ة /)� أ
أھ[@ا #Y-n ا;�[�م /-. ا;�L/�ة دون �13 وB !! ا�
@ھO ا��)�U ؟

�ھ�ن ؟.!!!  

ـ ذ�� ا����? أن اp*�م أ�
� ر�
� هللا ّ�ع ا	 8�ًُّب وأ*� 10
�32
@ھO ا;��Lي-� ����، و�k,� =���  ه وأ,� ھ� ا�
bCc ا��

 O3= 1/���*  1ـ-��رئ kن ا;�L/�ة ـ �� ,>� اp*�م أ�
� وا��)�-�
، و�� =@�� ا�
"�ر ا�@ي ,�� *)� �[� اp*�م أ�
� /-. ا	  ھ�3ھ�


@ھO ا;��Lي-� ����  .   8�ًُّب، و�� =kت ���� /-. أ,� ھ� ا�
bCc ا��


1 إذا ��ن ا�����? =�=� أن =���ل 2@ا /-. �[� ا;�L/�ة /)� أ
، ;,�   ا�
@ھO ا��)�-� وأ,� ا����=g ووS�ب ا��32 ؛ �2@ا ��E ��ف

��م /-. *"�ر وB د���= B 8م�   . �
�-� /	 اp*�م أ�, �* {K وإذا

  .  !!�� ا	 8�ًُّب ��2 اp*�م أ�
� *�"�م ؟

�� وا8�FBف �	 ا;�L/�ة و���R *	 ا��)���* X� �� 1-
��د أ*� *�-�م و*2M�ر�/B1 ��  ا-���� أن =��ل �X ا��)� bو�� ،

3
g ا;5�ال *	 *"�درھ�  ا;�L/�ة *� =����ن�-� �#��oأراد إ 	
� ،   ،
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�[	 *��R� 1U��G *	 ا��)�-g*  . 1 ذ�� اB��pت /-. #-] ا�
"�در
* l��� ة�/�L;�2 ا��د ا��� =��ل �/Bا ����* X��� راً �-"�1 أو���

، �2@ا ھ� ا�@ي أ*�,� ���د إ��� /)�  ، وا�
���ر ھ� ا�[��ب وا��)1  /�*�2

  .  ا��)�زع


�/�� ا��2ويCإ ���2D   و*	 *��"�1 ا��)�-1 أ �(/ O�-
، ا�

!!! ، و�5 #��م ,�� 5��� �� اp*�م أ� ا���	 ا;��Lي  ��M ا8Cpم

�� #)�� ا����? إ�. أ,� �� =[	 و.   !!!�
�ذا �C[�ن 5��� �� ا;�L/�ة ؟

1-  .  ، g* B ا�z5 ً�����L  1����M �@��ه *g ا��)�

، ھ� أن ا����? =)>�  ـ  وھ2)� أ*� �� �E=1 ا;ھ
�1 وا�nG�رة11
إ�. اp*�م أ�
� ا	 �)�� ر�
� هللا ,>�ة #��3وز *� =)��i أن =��nه 

�����م ا��"
1 ، و���D= �,k � ا����� *	 ا����=� وا�����3 إ�. �� * �

 b=��kن =��ل   !!!وا�� �U�]= 8�ًُّب [ ، ���اه  	َّ�ع اp*�ُم أ�
ُ� ا

، وB دا/� /)�ه �� ھ@ا إ�. ا�)>� �� ��ل ا	 8�ًُّب  ]وأ*� �32ه 
وأ5�ا�� �� ا�����ة و/��2P /-. ا�[��ب وا��)1 ���ى *�ى ا���ا�Y أو 

_��Gھ@ا إ�. ا�)>� ا�� ��
1 ��  ، وB دا/� /)�ه ��� ا;�C ال�أ5 ��

 �Sل   !!!ھ@ا ا���رة /)� أھ� ا��)1 ھ� أن ا��13 �� 5��
، وا���/�ة ا�

�-Cهللا /-�� و .-K ���Cل ر�ا�)�س  هللا #��رك و#���. و5 X�، و
*� *)� *	 أ�� إB رّد  وُرّد /-�� إO��K B ذ�] ا���� [ =�ددون 

 �-Cهللا /-�� و .-K _=�M�2] ا��(��k� �� ا��اg5 وا��A� Y��n,�2 ، وأ* 

z��ن �2 /�ض ا����D= 1

��2 إ�. *��م ا��"�،  ، و�k,�2 ر���ا أ

.]�M
  .  ��A. هللا ا�

ـ  ذ�� ا����? أن ا�1U�-G ا�����C ا���در �� أ�Kر *)M�ر  12
��د ا���دري وأوP} ��� ا�����ة ا��اOS /-. ا;*1 ا/���دھ��/Bا   ،
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� وذ�] ��O ا,��Mر *@ھO ا;�C ء ا��و�1 ـ�

�ع /-Sة وإ�/�L
 ��
�ء ا��و�1�8F �� 1 ا���در .  !!!ا��)�-1 ـ  /-. *��ر-/ g
S�2 أ�

د/�ى #���ج إ�. !!! �� ا�����C /-. *��ر1 ا�
@ھO ا;��Lي ؟
�ھ�ن .  

��د ا���دري �/Bاردة �� ا�ة ا�����o ھ� #���� ـ أ=�2 ا����? ـ  ا��
-/ O3= �,kأو #���� ا�����ة ا��اردة �� ! . ا;*1 ا/���دھ�؟ ا��� #��ل 


�1؟ �# 	��=1 ھ� *	 أھ� ! �8م ا/ 1�k�* �� ً�D5�(# �
2(��Aن 
��د�/Bا ���� �Sء �� ا�
)M�ر  ا;bC ا��� =)�)� /-��2 /�د *	 *��� ،


�1 أ,� ��ن  ]��ن ر)� و��ه �L Bء *�� [ ا���دري �# 	�� ا��= �
(� ،

، ��-. أ=1 /���ة  	 �Lء �5-� و=)[� أ,� ��ن و�L Bء *��هللا و�� =[
*� : و*� ا�����ة ا�"���1 ا��� =O3 /-. ا�
�ـ-� أن =����ھ� ! أ,l ؟


�1؟؟�# 	�ـ�د ا���دري أو *� ورد �� ��O ا�/Bورد �� ا!!!  .  

��د [ وأ*� 5�ل ا����? �/Bر ا�M(* در��أ�Kر ا�1U�-G ا�
، �Aن ا�2�  1U�-G� cM(* knFه ا����ع) ] ھـ433(C)1 ...  ا���دري

ھ� أن ) ھـ433(وا�@ي و5ـC gـ)1 ) ھـ422(ا���در �� #��� Cـ)1 
 1َ( k*� هللا أ�Fج �� ھ@ه ا��َّ ������د ا���دري [ ا�1U�-G ا��/Bا�@ي ] ا

���� ا���در ; O��  ان�ئ �� ا��=��� ،  1�8F �� �#2@ا #�ر=� �5اء� ،

������ �� 1�8F ا���در، B #�ر=�  ا���� .  
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  : �5ل ا����?

] Oاھ@�����

�����1 ا��k ً������K�F �2�=�������#ة و�/������L;ذم ا bو�������
	=������

��1 ا����-�ك ا���@=	 ����,�ا  ا����� ھ��� *)����ل أ=���Dً /��	 أ ،


�� ظ)�] �[�� ر��Sل ا���3ح ... ، أ�5ب إ�. ا��)1 وا#��ع ا��-_�

��1 إ*���*�2 ا�
����Fk ا����GU...  !وا������=�؟ S�# l���L وا,>��� إن 

  .  ]ا��ازي �� ا�
�sان و���ن ا�
�sان

و�S���# ���5 ا������� ا���@ھ�� ر�
��� هللا ���� ا�
���sان : [���o ���5ل

� ھ
� أھ-�  .  ...] و��Eه �-�ازي واu*�ي 


��1 ا����ازي: [���o ���5لS�# ���F���3 ���5ل ���� آ� 	��: /-��. أن ا

�1�K #�ل /-. أ,� �ّ�	 ا/���ده .Kوھ@ه ا�����رة ا���� ��5 .  أو

��� ھ�� ��Lھ� �
�� =�2U *)�2 أ,��2 *S�2* ��P ا���ازي g�* 1�Uط���

��ل,[  .  

  .  إن ا	 �b�� �3 /-. *@ھO ا��ازي: ھ� �Lھ� ����� : أي

  :أ,"ل


1 ا��-�ك ذم ��Le/�ة �Aن ھ@ا B =�)� أن 1�ـ إذا �Sء /	 �X أ
��اعB�، و=[�U �� ھ@ا   �-�2 أو أ��Rھ� �5 ذ*�ا ا;�L/�ة أو ر*�ھ� 



1 ا��-�ك �� ذ�]أن ا����? �� =@�� �-�  .   1 وا��ة /	 وا�� *	 أ

وا�[-
1 ا��� ا�5"� /-��2 ا����? ھ� أن ا���� /�� ا���در ا�8�3,� 
��C �
. ھ� ��ن � و�� /-. ��E ا/���د أ�
� ا	 �)��� ؟ : ر�
� هللا �

�82 ذ��� ا�����? *��1�k وا���ة *�	 أ�K�ل .  ]*� ��ن وB =[�ن : [ �5ل
 _��-�G= د�����/Bا �������2 ا;���L/�ة *��g أ�
��� ا��	 �)���� ��l���R أن *����


�1 ا���-�ك �ا;�L/�ة *)�D5�ن �� وأ,�2 *@*�*�ن *��ّ�/�ن ��� ,>�� أ
!!! .  
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�1 ا���-�ك ��� ا�U"�� ا;ول *�	 2�ـ  ا,>� ا�[-
�ت ا���اردة /�	 أ
1 ���_ /-. ,�@ *	 �8*�2 �� ا�����ة=��M�
	 ذ�] ا��1��C ا�� ، :  

  . ]، وB ��وف �[8*�  @ا#�،  ��Bَّ � هللا ھ� ا��ا��[ 

8Gف ذ�] [  ��� [���F �� ر�"# �* ��[ .  


� و��P ا��Y *	 ا��i�ب [ 
�ن #"�=Y ا��-�ب =pا[ .  

��iاد زال ذ��] /�	  �)l أ/��� ���Lً *	 ��=? ا�123[  l�S �
-� ،

��-5 1]
 �(��Kإ�. أ l��]� ، : ًا�=�S ً�*8Cن إuا l
-Cإ,� أ[ .  

K �* �� ��8G�ر[  �,���C ��� ل وا;�[�ر��Gه ا�[ .  

  . ]، و,U. *[�,�  أlَ�o ذا#�[ 

  . ]، وا���ش *��ث  ا���
	 �� =sل[ 

2
� *� =�Mء[  Y-G= ن��UK �
3��� و�S B�ھ�  و�� =�ان ھ b��� ،


-�� /-�.  ، وB =�-�� ���دث ،  12S B �� وB *[��ن وB /�ض�= Bو ،

?/� ��Uا�  �ھ 	ل أ=��= Bل �� ���� *�� ����؟ ، و��= B؟  و�ھ _�� Bو

�����; 1-/ B 1 إذ-��* 	/ B ى�=  ، [ .  

1�3 !!! ��2 �5�-�ا ھ@ا إB أ�L/�ة؟ �أو إن ا����? =���X ھ�Bcء 
�1�U ـ !!! ؟] أ�5ب إ�. ا��)1 وأ#��ع ا��-_ [ أ,�2 ����ا �n� ��]ن ا��kو�

 Yوا��� 	��
��ب *��	 ا����)1 وا#����ع ا����-_ ھ��� ������ دون /)���ه ـ  ���M*
ا��[�م إ�. ا�[���ب وا���)1 و���2 ا�"���1 وا�-1�i ا���� ,�sل ��2 ا�[���ب 

  . !!!و�Sءت �2 ا��)1 

 .����
�	 أ�
�� ا�����/� ا� ��-/ 	� ��

1 ا��-�ك ا����� أ��و*	 أ
 1(��C)578هللا #�����.) ھ��ـ ���
، وھ��� ا���@ي و�U��K ا���@ھ�� ���� ����C  ر�

،  � ا�sاھ��� ��Lـ�� ا�����ر��	�p*���م ا�����وة ا�����] 77/ 21[أ/��8م ا�)���8ء 
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��2 [��
، و*�	  وھ� *	 أ��R ا�)�س ��Rً /-�. ا#���ع ا���)	 ا�)��=�1 وا��

�2nn��Lو 	=�Fk���
، وھ���  أ����Rھ� #���@=�اً *��	 ا����اع أھ��� ا����-�ك ا�

����
وإ,�� �
)�sه /�	 : [ ، و*	 أ5�ا�� /	 هللا #���رك و#����.  أ��Lي ا�
] ا�1��23 وا�
[���ن 

]75[
  .��������س /��	 ا�������i : [ �و*��	 أ��5�ال أھ��� ط�=*

������ل �,Bوا [
]76[

#)����ـs=� هللا #�������. /����	 ا�U�1�����5 وا�1����23 : [و*)�����2.  
] ، وھ� اuن /-. *� /-�� ��ن ��ن هللا و�L Bء *��....  ، وا�
[�ن

]77[
 

.  

  

ـ��  =����M ا������? إ���. أن ر���Sل ا����3ح وا������=� ����2 ���8م ���� 3
،  ، �ح وا�����=�، أي إن ا;�L/�ة *�3و��ن /)� /-
�ء ا�3 ا;�L/�ة


��1 إ*���*�2 ا�
������G� �Fk ا����=	 ا����ازي ���� *���sان S�� ً8R��* ب���D=و
�3� 	B انs�
  .  اB/��ال �-@ھ�� و���ن ا�

 .����

�� ا�/ 	� ��

�G� 1 ا���=	 ا���ازي *�S�# �� �5ل ا�@ھ��
 1(C)606ت) : [ ھـ��-�، �� ���ب ا��� ا�
[��م ��  رأس �� ا�@��ء وا��

، و���  ، �-�-� #��ب *�	 #��U��k إن ��Lء هللا �G* ، {=�K ��Cط�1 ا�)3�م
] #M[�[�ت /-. *���� *	 د/��� ا��=	 #�رث ���ة 

]78[
 .  

���3� 	��و����ن =����ب ��A=�اد ا�����M ا����M=�ة و=�"��� ���� : [ و���5ل ا
�2-� 1���اً و=�-��2 ,����1: ، ��. �5ل �X ا�
�iر, ���Mرد ا��و���ن .  =

                                                 

  . 45ص : أسرار العبادات للسيد أمحد الرفاعي] 75[

  . 67ص : معراج السالكني للشيخ حسني برهان الدين] 76[

  . 44ص : فذلكة احلقيقة للصيادي] 77[

حر وصنّـــف يف ذلــك كتابــه املعــروف يف الســ: [أمــا ابــن تيميــة فيقــول عنــه.  340/  3: ميــزان االعتــدال للــذهيب: انظــر] 78[
دون تفكر يف حال هذا اإلمام الكبري .  [214 – 213/ 16: جمموع فتاوى ابن تيمية] ] وعبادة الكواكب واألوثان

إذ هل يصدق عاقل بأن مؤلف التفسري الكبري املسـمى مبفـاتيح الغيـب يكتـب .  !!!وحال هذه الضالالت والكفريات 
  . !!!مثل هذا الضالل والكفر؟ 
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��ل= ����*�Mا� 	اج ا��=�C :L رد�= 	وا���= Oھ@�
�� ا�
�U��G	 �� ا�
Y��، �o =�رد *@ھO أھ� ا��)1 وا���E .-/  .�-/ Y=1 *� =[�ن *	 ا���

] �E=1 *� =[�ن *	 ا��ھ�ء 
]79[

 .  

�k*��� �����ب ا����� ا�
[����م ���� *�Gط���1 ا�)��3�م ����� ���5ل #���ج ا����=	 
� ��5 إ,� *Y-�G /-��  �� ="} أ,� ��: [ ا���[� ، [

]80[
 .  

]�]M1 ا���k�* �*ـ وأ .����# � ��
�� أ�Lر إ���2 ھ� ـ ر�� ��Mت وا��
�2 ���1 ا��D��Bر .Kا��� أو ���K��5ل  �� و ، ] : l�(� ��,ا أ��
ا/-

���-�-� ً�����* ً8��Sر  �����
� .��-/ _��5; ً�����L ء���L ���� 	��* Oأ���� l��(]� ،

���Uط8ً  و����و���� ا����Fت ا���nق ا�[�C ، ،  ... 1��*8�اء ���ن ����ً أو 
� 1�U�-Uا� Qھ�(
���ة ا���� و��S#�2 ��� وا��Uة #���وي ا������ ��2�� l�=رأ ��


، و=
)�g /�	 ا���
�Y  ، ;,� =��. ��� #��-�� ا��>
�1 وا�8�3ل � ا���آن

وأ*���� ا�[����O ا������ �2�U(���K ... ، ����� إ=����اد ا�
��ر����Pت وا�
)�����D5ت
 {����"وا�R]���Cت �����2 *��	 إ=���اد ا����cاBت �-���@��,� *��	 ,>��� �����2 

��، ��A,�  ، وإB �-��@ف ا���ل ا����ء p,��م، /-. ���C ا���DU وا د/�
] *� أردت إ��R]# B ا���? و�L@ ا��Gط� 

]81[
 .  

 �3� 	
1 ا;K�ل: [ ھ@ا و�5 �5ل ا�، و���� ��  وا��GU ��ن *	 أ

��ة�C ��2ةL 	�-K;و*� =ُـ�د  ا ���] ، و�� *� =ُـ
]82[

  . �3� 	�--� در ا

  . *� أ�L إ,"���

4 �3� 	
�1 ـ ,�� ا����? أن اS�# ��Fان ��� آs��
�5ل �� ���ن ا�
�1��K #��ل /-�. أ,�� �ّ��	 ا/����ده [ ��G ا��=	 ا��ازي  .Kأو .!!! [

                                                 

  . 429 – 426/  4: البن حجرلسان امليزان : انظر] 79[

  . 87/  8: طبقات الشافعية الكربى للسبكي] 80[

  . 501 ـ 500/  21: وانظر سري أعالم النبالء للذهيب.  92ـ 91/  8: املرجع السابق] 81[

  . 427/  4: لسان امليزان] 82[
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، �[	 *� ا��
�؟  ، وا�S �2#����Cاً  و�5 وg5 �� 5-�� *	 ھ@ه ا�[-
�L 1ء
 1����

1 ا���و��b أ*��م ا�����? *�	 ����ن ا�
��sان إB ھ�@ه ا�1���n ا���

  .  !!!ا�
M�ھ1 

���1 /-��. /���ة ,����  ���)1 �5
��1 *��	 ا�-����ن���o ظ���2ت ط����1 ���* ،

1�nF هللا ��
، و#���	 *)��2 أن #-�]  ، �)�=1 ا���M /��ا���Uح أ� ��Eة ر�

1���nGا�)���� ا� 	ء *�����L ���� l����� 1��
، وأ,���2 *[����1���L�� ���� 1  ا�[-

، ���n إ��oت #-] ا�[-
�1 /�	 ا������ ا�	 ���3 ر�
�� هللا  إ��ى ا�)��

  . �واB��CBل �2 وا��)�ء /-�2

5 ��ـ  �5ل اp*�م ا�@ھ�� �� #�Sـ
C 1ـ�_ ا��=	 اu*ـ�ي /-� 	 أ
، و�U, �5  {�K *	 د*YM ���ء ا/���ده) : [ھـ632(/-� ا�
���. Cـ)1 

]/)� أ,� ��ن =��ك ا�"8ة
]83[

 .��3� 	�
�� ا�	 : [و��5ل /)�� ا�; ���U#
��(�  ً�����L ل��# �o ، ، ...1�*1 د/�Cو O-5 15و��ن =>�2 *)� ر [... 

 ������ 5�ل ا�, �o]ھ�� ="�-�؟ ����)��ه ���. ,��م �(]]�L  .�-/ ��(
، و/-

����� �-S*[�,�2 ر 	*��=�ا��8*1 ,� l���� ، [
]84[

 .  

وھ�� ,��U ! #�ى ھ� ���ن اu*��ي *�	 /-
��ء ا;��L/�ة B ="�-�؟ 
  .  !���ء ا/���ده؟ 

�
���l /8*�1  أ*� *�1�k ا�"8ة �-�-� ��ن �� *��ض و���ن =����� ،

2�8
���ا����� /-�F k�P�# ���* 	�*��= ���-Sر .  ���
���د ��/B1 ا�k���* ��*وأ ،
 �2�D����د ���. ھ��3 �/Bا ������ت *���sS ��� ا�)��س _�-�Fا �* �Rأ�

 ً �D�  ً�D� �2D���Dً  ، وّ�ع  �2D� �ّUو� ،  . 	و�5 �5ل ا����� ا


1 اu*�يS�# ��  هللا ـ �
،  و��ن ���R ا��[��ء رY��5 ا��-���R�] :O ـ��
                                                 

  . 259/  2: ميزان االعتدال] 83[

  . 135 – 134/  3: لسان امليزان] 84[

63



ـ   


، وا��@ي =O�-i /-�. ا�>�	 أ,��  ، هللا أ/-� "���2 �ا ��� ��Lkءو�5 #[-
1�K �2���i� b�� [

]85[
 .  


��ء 6-/ X���O�� X ا��3ح وا�����=� ��5 ذ���ت  l,�� ـ   إذا
، وB  ا;���L/�ة ���3ح ���2@ا ����b د����8ً /-��. #���3=} ا;���L/�ة ��Aط8ق

����  ، إذ ��UG= B. /-��. ا�-����O ا������5 أن /-��. #���3=} *��@ھO ا;���L/�ة

�� ا�
@اھO *�3و��	�C ء�
-/  ��2,8n، وا��
��ة ��� 1��K ا;�5�ال و

��� و*�� ���5  ھ� *�ى �5�2 أو ���ھ� *�	 ا;د��1��X�i ا�)>�� /�	 ا� ،

���  .  


�� و�5_ /-��� *�	 و*�R ا�@ي =���. ��� #��ھ�	 *�@ھO ا;��L/�ة 

��	 =��ّ�/� أن *��@ھO ا��)�-��1 : #���ا�2��D��� �S ���� ا�
���sان وا�-����ن�

/����� Oم*����@ھ�ء ا������3ح  � *����@*�����
، وأن أھ-����� *�3و������ن /)����� /-

��ا�S /��د *�	 ����2ء ا��)�-�1 ��� ا�
��sان وا�-���ن  وا����=� ًB���* ،

!!!  .  

�Sا���# ���
2�� l���L ھ���  وا���5أ إن��E أن b(��# B1 ، و��-ھ��Bcء ا��)�
��R�:  

�	 ا�����	 ا����iادي • 15�K : ��* �,���� ن =>��2 ��� �-���ت���
�#���  .�S �� ا�
�sان وا�-��ن*�� =�ل /-. C�ء /

•  1(��C .�����

��� ا��
��	 ا�����رث أ��� ا�����	 ا�� s��=sا�� ����/
*�����S ���� ا�
���sان  *����2 ���g��P ���� ا�����=?): ھ��ـ371(

  . وا�-��ن

                                                 

  . 140/  13: ويف طبعة أخرى.  151/  13: لنهاية البن كثريالبداية وا] 85[
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•  .����
	 ا�
�ر��C,�1 ا��/��� هللا 	 /-� ا���iادي ا�
2M�ر 
 1(����C)599ع) : ھ����ـ�
، و������ن  ا�����2# ��[����@ب و#sو=����� ا������

_�-U�= ا� �� �S��*ان وا�-��نs�
.  

•  .����
	 أ�� ��Fزم �	 أ�� =�-�. ا���Uاء ا� �-/ 	/��� هللا 
 1(��C)580�2د#�) : ھ��ـ��L �,�i*ا����ا 	���z ا������P ا��Cأ  ���
� ،

  . *���S �� ا�-��ن ��ن =�#[�� *	 ا�1/8G و#)�ول *�B =3�ز

•  1(�C .����
1n ا��[��ي ا� 	 �
�* 	) : ھ�ـ387(/��� هللا 

 ���3� 	��
�� و���5 و: [���5ل ا<����C1 /-��. أ*��� ا��n 	��B l��U5
�-�� هللا #����. [و�	 ذ�] إذ ذ�� ���=? .  ]واS ��M5-�ي *)�

*�C. =��م �-
�� و/-��� �K 1��S�ف و����ء �K�ف و,��8ن 

��ر ���E ذ���� �-S 	*[ ه�(�C _��P .ر إ����Lوإ��.  ، وأ ،

1n �2@ا ا����=? 	s=��دة *)[��ة ��� آ��Fه روا=1 ا 	�]� ،  ،
: ��5ل. �ا,� ا�@ي =[-
)� *	 ا��3�Mة؟ *	 ذا ا���: ���ل[وھ� 

����.  ]أ,� هللا �3� 	و*� أدري *�� أ�5�ل ��� ا�	 : [و/-Y ا

�� ھ@ا؟  1n!  ...���i  . ]وهللا أ/-� 

 ��� ��2Sدة وأدر��=sھ�@ه ا� g�Pو ��
1�n ر 	وھ@ا =�)� أن ا
� ا����@ي ������ *����� �-�3������  ا������=?����M
� 1����، وھ���� *�ا�

���Mا وا�� 	���3�زي ا��)�-�� ھ�@ا ا����=? �2@ه ، و��5 روى ا

���� ا�s=�دة �� ا�
�P�/�ت Y-/و ،] :{"= B و�8م  ھ@ا ،

	�5�-G
1�n *���3 ا�"���1 .  ]هللا ��M=B �8م ا� 	وروى ا

��(* ��
، إ,
�� ���ن أ1G��, @�F و��] اi�-�  ��C�ي وھ� ��� =��

�
���C����2 ا�-/ O�2 و�����������K  ����� 1���n 	���
���1 اS�# ����<,وا
  .ا�
�sان وا�-��ن 
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��	 /���� هللا ا��	 ا��)���ء • ���
����ن =�"���ف ���� : ا�����	 ��	 أ�
  .*���S �� ا�-��ن  ا;K�ل ������i وا��]

  

 1��-����2 ="��} ـ =��� ذوي ا����3. ـ  أن =���n	 ط���/	 ���� ا��)�

���R ھ��@ه ا�����ا�S و��Eھ���؟ ،  �����Lھ� *��	 ذ���]!!! وا�
��@ھO ا��)�-��� 

[32(* {-Kأ=�2 ا;خ ا����? وأ ��(�� .  
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  : �5ل ا����?

]�2��U,k
��ء ا;���L=1 ا�[���ر -/ �2��o1 ���ى أ���،  وھ2)� �
، وھ��  ���3�=)� وا)� أ� ا�
����� وا���ازي وا�siا��� و���Eھ�

�1 إ/8ن ���#�2 و#���2 ورS�/�2 إ�. *�@ھO ا���-_��� ،  ....

�����ة أھ��� ا����)1 وا�3
�/��1 ����	 أي / .��-/ �2-��Kأ 	ا *���وإذا ����,
   . ]. أي /���ة ر�S�ا ؟ �Lء ر�S�ا؟ و�
�ذا ر�S�ا؟ وإ�

  

  :أ,"ل

ـ �� =@�� ا����? ,�8ً وا��اً /�	 /���� *�	 /-
��ء ا;��L/�ة =�-�	 1
 �#��� �2�� !!!��أو رS�/ �/	 �Lء *���	 ���ن =�����ه إ��. !!! أو #�


[	 أن #"} ا��/�ى؟ !!! *@ھO ا��-_ = _�]�!  .  

��� ���� *���R ھ��@ا *��	 ,���� ا��وا=��1 و,����ھ�  B ���,م أ���-�
��C)�اً و*��	 ا�
�� *�	 *����1 ا#"��ل  و*�)�ً ��5 ا�)�ء أي �[� أو ا�C)��ج /-���2 B إذ ،

�/�n�
�ؤھ� ��  ا��)� أو ا,Cوردت أ 	1 إ�. /�ا�1 ا��واة ا�@=��Pp� ،
ذ���] ا����)� و�2n���P أو ا,���Gام ا���ا���1 أو ا�z���D �����2 أو ���� وا���� 

�2(��* ���� g��5وا g��* 1��=1 ا,����3م #-��] ا��وا�����* 	��* ��� B ���
ل ا���@ي ، �

�(/ l=رو  ��

��1 ـ ر��# 	�B وs��# ا��وا=1 ا���� 	م /��# �
، وذ�] �

، ��Aذا /-
)�� أن  ]وا�C�ى هللا /-�. /���C�� ��L�ا�� ھ�@ا[هللا ـ  أ,� �5ل 

، وإذا /-
)�� أن  �� C)�ھ� راو=��ً *�23�Bً ���ن ھ�@ا *�	 و�S�ه ,��� ا���)�

�1 ط���1 ���د /-. *	 =��ل *�R ھ@ا ا���ل�# 	��ن ھ@ا وO��  ً��2S ا

	�
�z ا��وا=1 و#)�sل *�	 *�#��1  *	 وS�ه ,�� ا��# �
2
� أو ��kھ، و

  . ا����ل إ�. ا��د
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ـ��  رو=��l ا������ة ���� ا����=	 /��	 أ���� /-
���ء ا;���L/�ة وھ��� /���� 2
	 /��. ا�G��و�Lھ� ��
، و�5 #��م ,�� ا��[�=�1 ا���� رواھ�� ا�	  ا��

86[#�
�1 �� ذ�] و,�� C)�ھ� [

� =�ل /.  *1�1 *[@و-�G* �2,أ .- .  

3 ��ـ��  ورو=��l ا������ة ـ  B ���� أ���K ا����=	 ��� ���� إ����ى *����
	  ا�"�Uت ـ  /	 إ*�م ا���*�	 ر�
� هللا [-
، وھ� أ� ا�
���� /�� ا�

  . )ھـ478(، ا�
���. Cـ)1  /�� هللا 	 =�Cـ_ ا�3�=)�

و�5 رو=l ا��[�=1 *	 ط�=Y ا������ أ�� ا���8ء ا����nر ا�2
�@ا,� 
	 ا���	 ا�
���. C)1 ا� �
، /	 ا���M ا�"����  )ھـ569(��	 	 أ�

  1(C .���

� ا��* 		 ا���	  �
، ) ھـ531(أ� �U�S ا�2
@ا,� *�

�l أ� ا�
���� و��C /	 5��� #���. : أ,� �5ل C] اْ�َ�ْ�ِش .َ-/َ 	ُ
َ�ْ ا��َّ
] ا�Cََْ�ى

]87[
ھ� /)�ك : ، ��-l وz�G�= ��S.  ��ن هللا وB /�ش: ���ل. 

*�� ��5ل : l�-5. *�� *�)�. ھ�@ه ا��Lpرة؟ : ����ل. �-�Dورات *�	 ��-�1 ؟ 
 l�U�-= B ��"5 ��(ط�/�رف z5 =� ر�ه إB ��5 أن =���ك ���,� �5م *	 

��2 �2@ا ا��"� ا���Dوري /)��ك *�	 ,  =
)1 وB =��ة ـ =�"� ا�U�ق ـ 
،  ، و[��. ا�Y��-G و[���x-G���, ���(��(�� 1��-��!  .l *��	 ا���U�ق وا�����l؟ 


��� /-��. ا�����=�]،  ، و*��sق *��� ����ن /-���� ، و���Kح �������ة ����Dب 

�3��
،  ، ا�����ة ا�����ة =�� ������: ، و,�sل =���ل و�Kرت ��5*1 ��� ا�
 1��M1 ا��ھ��M88[وا��ھ[

  .���� ���
���,��� : و���� ا�Y��=�n ا���Fu أ,��� ���5ل ��
  . ا�2
@ا,�

و أ: ھ@ا و�5 ,�� #�ج ا��=	 ا���[� ھ@ه ا��[�=1 *	 ��? ا�
��	 و��5ل
U�1����5 : �����ن اp*����م /����sSاً أن =�����ل ����� �����U, ث�����= B إن ا������رف

                                                 

  . انظر ما تقدم من نقل هذه احلكاية ونقد سندها] 86[

  .سورة طه  5آية ] 87[

  . 475 – 474/  18: ، وانظر 477/  18: سري أعالم النبالء للذهيب] 88[
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1�
��ل: �o �5ل.  ا�3�, � : ��(/ l��E ��5و Bه إ�����ل /��رف =�� ر= B
]89[ا��23ت 

 .  

، �[)l��� �2 ��1��5  أي إن ا;�L/�ة =����ن �-�ِّ هللا #���. و�����5
=���� أن *	 /-�. رأس ا���3 	�2 *� أ��5ب إ��. هللا ا;S��م ا��� =��ل 

، وإذا ��ن ذ�] ��@�] ؛ أ�[��ن إ*��م ا����*�	  #���. *
	 �� ��5 ا��ادي
kن ھ@ا ا��"� ا��-��� ا���Dوري =���3  ��/�sSاً /	 أن =O�3 ھ@ا ا���
 1��5�� l���� 1 ا���� ھ����-n
إ�. هللا #��رك و#���. ��� /-��ه و������5 ا�

����� ا������� ا���-��� ���8 #����رض ���	 *��� أo! ا;S����م وا����23ت ا�
[�,���1؟ 
1�-n
  . وا�)�-� *	 أن هللا #���. ��ن وB /�ش و�	 ا��-�ِّ وا�U�1�5 ا�

، وهللا  و��� �S,��ً أو S�ا,O *	 ا�l5�n# �5 �-G إ��. ھ�@ه ا��[�=�1

�2�����  . أ/-� 

���د /�	 اp*��م 4�/Bا ��ـ  ورو=l ا�����ة ��� *��1�k *�	 أھ�� *���
، �kھ���  *���1�k ����وث ا;S����م ، وھ��� ����G ا����=	 ا����ازي ر�
��� هللا

1��oم ��د����S;ن ���� أن ا�]��M= B ن���
=pا  �وأن هللا #����رك و#�����. ھ�� ،

����*���G* ���U� �2ج *��	  ا���@ي أ�����2o وأو���Sھ� ���� ا�����م، وأن ا�����ل 

1��-
، وأن ا���@ي =��M] و=�#���ب ���� ھ��@ا ;ن ا;د���1 /)���ه *���د���1 *��	  ا�

  . ھ� ���� �Fرج *	 ا�
-1: ا��3,��	

اB#�2م �����=X إ�. اp*�م أ�� ا����	 ا;���Lي ر�
�� و�S �5ء 

� =��M ا��"�=} إ�. اp*�م ا��ازي ر�
� هللا هللا  .  ، و


�1 ـ �C*�� هللا ـ �# 	
��ه : [�5ل ا/ �Fي �� آ��L;و�5 ��5 إن ا
، �A,��� ���� ھ��@ه وھ��� *���1�k  ، وا/����� ذ���] �����ازي أ���5َّ �[����c ا;د���1

���U	����وث ا;S����م =��@�� أد������n1 ا�  ���Fوآ ������ ���Fو="���ح ���� آ ،

                                                 

  . 190/  5: طبقات الشافعية الكربى للسبكي] 89[
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�ه وھ� ���ب ا�
O��n ا�����1 �[��c ا;د�1 وأن ا�
�1�k *	 *��رات /
] ،  و�2@ا ��ن ا�O��i /-. أ#��/�2 ا�M] واBر#��ب ��� ا�Cpـ8م ا����ل

]90[
 .  

وا���@ي ذ����ه اp*���م ����G ا����=	 ا����ازي ���� ھ��@ه ا�
���1�k ���� ھ��@ا 
Bد � ��=�� ا���S�ه  �� ا�1UC8U ���2ا�[��ب ھ� أ,� �"َّ# ��� ."��Cوا ،

 	�* 1n�(���
�� ا�B1 وا����=�ّoc
ا�
��1S�G *	 ا/���ر ��ل ا��U/-�1 وا�
، ���� ذ���] /-��.  1U��K ا�����رة واpرادة وا������1 وا����[�ن و����E ذ���]

، و���F ھ�@ه  *@ھO أ��Kب ا���م *)�2 و/-�. *�@ھO أ���Kب ا����وث
����� ?���
��� ھ�@ا ا����? ا�
O��2 وا�
n-��ب وھ2)�� آ��F ا�[�8م : [ا�

����] ا��2
]91[

و���� ="���ح �[����c ا;د���1 وأن ھ��@ه ا�
���1�k *��	 *����رات .  
  . !!!ا����ل

 	��* 1U��C8Uا� ���(/ ���* ���"Uذ���] ا� ���� 	هللا ـ =���� ���
و�k,��� ـ ر�
 �����5 ��@��= ���o ،�ھ�� �����د دون أن =��@�� 5���D
اB����CBل واB����CBل ا�

���� ذ�] إذ = �(/ ً��"U*و ً���*��-5 ���Aذا #k*-)� �� ا���
�ات : [ل 
و�� ا�[�ا�O و�� أ��ال ا��)���K ا;ر��1 و��� أ���ال ا��ouر ا��-�=�1 

� اp,��ن ؛ و�S,� *	 ا��[� ا���ھ�ة �C Bان و�دن وا�)��ت وا�����
وا�

�2U�Kل ����2 و���رت ا;����ب ��� و����� ا����ھ�ة *�� l�5�E ا��Bوا��  ،
���1�B /-. وS�د ا��U/� ا�
���Gر ا��[��� �SBم ��,l ھ@ه اB/���رات 

، و*�. l�o ا���ل ���U/� ا�
��Gر ��� l��o ا����ل ���وث  ا����� أو�.
1���* B ا����� [

]92[
  .  

                                                 

  . وقد تقدم ذكر اام اإلمام أيب احلسن األشعري رمحه اهللا ذه التهمة والرد عليها.  201ص : ةالتسعينية البن تيمي] 90[

  . 322/  4: املطالب العالية للرازي] 91[

  . 327/  4: املرجع السابق] 92[
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��2 ="} أن =)�O ��*�م ���G ا���=	 ا���ازي ر�
�� هللا أ,�� =���ل 
�[��c ا;د�1�k��* ��� 1 ���وث ا;S���م وأن ھ�@ه ا�
��1�k *�	 *���رات 

  . !!! ا����ل؟

ـ  أ*� ا���1 وا��S�ع إ�. *@ھO ا��-_ �
	 ا�
�-�م ا�
2M�ر أن 5
إ*�م ا;��L/�ة أ�� ا����	 ا;���Lي ر�
�� هللا ���ن ��� أول أ*��ه /-�. 

  .  *@ھO ا�
���o 1�s #�ب *)� ورgS إ�. *@ھO ا��-_

�[	 ا;�L/�ة ا�@=	 ھ� /-�. *�@ھO أ�� ا����	 ا;���Lي B أ/-�� 
، ;,��2  *@ھO ا��-_ *�	 /����ة ���ن =�����ھ� أن أ��ھ� #�ب ورgS إ�.

��ھ� ھ� *� ��ن =����ه ا��-_����ون أن /��= .  


� ا�3�=)� وھ� /��� هللا �	 =��Cـ_ 6�* �ـ  أLـ�ر ا��ـ��? إ�. أ
  . ، وھ� وا�� إ*�م ا���*�	 )ھـ438(ا�
���ـ. Cـ)1 


� ا�3�=)� ر�
� هللا /	 #kو=� ا�)"�ص ا���اردة �* ��� رgS أ�
 �� ��
إ��oت ا�CB�اء وا�U�1�5 و,��ھ� إ�. #�ك ا��kو=� وإ�. إ*�ارھ� �


�ت ا�����وث��C ���U,و ���=s(م ا�����
# g��* ءت���S  ���(/ نB���5 ���
، و�8ھ

  .  ، �-� =�Gج @�] /	 ��,� أ��L=�ً  ا;�L/�ة

أو إ,��� =�����ك ! وھ��� ���5ل إن � *[�,���ً؟ ! ����2 ���5ل إن هللا S����؟ 
���5ل إن ��1���5 هللا #�����. ھ��� ��1���5  وھ���! و=)���� *��	 *[���ن إ���. *[���ن؟

وھ��� ���5ل إن هللا #�����. إذا أراد أن =��G�ف /����ده أ���ى /��	 ! ا;S����م؟ 
وھ�� أ,[�� أن هللا ! ��D وأن ھ@ا /-. ظ�ھ�ه وأ,� راg�S إ��. ا��@ات؟ 

وھ��� ��C[l /��	 ذ���] أو ���Kح ! #�����. ����ن و���� =[��	 ���Lء ����Eه؟ 
���D؟ (!!! .  


� � ا��@ي ���ن وB *[��نا: [روي /)� أ,� �5ل ر�
� هللا�� [
]93[

  ،
] ، وB #"��ره ا;وھ��م ، B #�"�ه ا;S��م �� ا��-� وا�CB�اء[

]94[
  ،

                                                 

  . 174/  1: جمموعة الرسائل املنريية] 93[

  . 175/  1: املرجع السابق] 94[
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]��� Y���-= ���

��� ,��ھ
��� ����  ���Aذا أ���L,� إ����� #���g ا���Lpرة /-���� �� B ،
1 إ�. ا;S��م��(
] ا�U�1�5 ا�

]95[
  ،] ���E م�-�* �L�/ .-/ اؤه��Cوا

 Y���-= ل����
G-�ق*[���_ �����1 أو ا,����� ����
<� Y���-= ���
� ��� ، [
]96[

  ،

��@ات[ �-/ �,���C �ان ھ�ا;� Y-F ��5 ن�� �
] ، وھ� �
]97[

 .  

�Aذا وg5 ا��U#Bق /-�. #��ك ا��kو=�� وإ*��ار ا�)"��ص �
�� ��Sءت 
 g�U#ار ���12 ا����ادث وا�
G-���5ت ���M*ت ا����وث و�
�C �U, g* 	]�

�. ا8�Fف ��ه C�ى ا8�Fف ا�- ا�8Gف�= Bوا������، و �U .  

 7 �����

�� ا��3�=)� وھ�� أ�� ا��* ��ـ  وأ�Lر ا�����? إ��. و��� أ
2
� هللا إ*�م ا���*�	
  .  ، و*� ��M= ���5 *� روي /	 وا��ه ر�

اlU-�F *���] ا��-
�ء �� ا�>�اھ� ا��� وردت : [�5ل إ*�م ا���*�	

1 ا��-_...  ، ��أى �k# �2Dو=-�2... ، �� ا�[��ب وا��)1�إ�.  وذھO أ

 ��2�,��* X=��U#اردھ�� و�اھ� /-�. *�اء ا�>�Sو=� وإkا�� 	ف /�U],Bا
����Y /-��. ذي ا����=	 أن =������ #)��ـsه ا�����ري /��	 ...  ، إ���. ا����ب #�����.

�U��Kت ا�
�����o	 و��G= B�ض ���� #kو=��� ا�
��M[8ت و=[��� *�)�ھ��� إ���. 
]ا����ب

]98[
 . �����5 ���(/ _����]���2�,��* X=���U#] و �����ه [و5s��(# ����أن =��

  . ]	 �UKت ا�
���o	ا���ري /

و=��و أ,� رgS /	 اBB��CBت ا�[8*�1 ا��� *M. /-�. ا�i��LBل 
 ��2 و#�و=)�2 �� ���]�*�Mه] ا��و,��  B ��2
��� *�� #���	 ��� أن *�> ،

	�������ب إ���Sاء ا������ ���� أ���� *��	 *���اه  =����n ا�s��3م وا�� 	��* ���,; ،


�رهD* 	* ."5وأ  .  

                                                 

  . 180/  1: املرجع السابق] 95[

  . 182/  1: ملرجع السابقا] 96[

  . 187/  1: املرجع السابق] 97[

  . 473/  18: سري أعالم النبالء للذهيب] 98[
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����ل= ���,A� و���@ا] :	��* l-�����Cا ����  l-i���Lت *��� ا�����Cأ*���ي *��� ا
)�: [و=����ل.  ]����[8م����K8م =��� أ]����، �-��� /����l أن  ، i���M# B-�ا 

� l-i�Lا �* �- �* �] ا�[8م =�-� 
]99[

  .  


���	 أ���Uً،: [و=��لF ��� ��Uأ� 	���
F ا��@ي ... �5أت ��� l�"Eو
، و�)��l أھ���ب ����  ، ���� ذ���] ���� ط-��O ا����Y ,��2. /)��� أھ��� ا8��CBم

��=	 : ، واuن ��� رl�S إ�. �-
�1 ا���Y � *	 ا���-����C_ ا��ھ �]��-/

s���ه ��k*�ت /-�. د=�	 ا����3�s  ا���3 _��n- Yن ��� =��ر�)� ا���A�� ،
" B إ���� إB هللا"و=���Gَ� /�1���5 أ*���ي /)��� ا������� /-��. �-
��1 ا8��FBص 

��	 ا���3�=)�B ���=���� [
]100[

 .���P�* ���� �2وا /-��� أ,��� ���5 : [و���5ل��Lا
1�����* ���� 	��/ l���Sت /-����  ر���
#����G_ ا����)1 وأ,��� أ*���ت /-��. *��� =

�ر���, s��3/ [
]101[

 .  

، و��l ا;��L/�ة *�	 ���ه  ���
1 هللا #���. /-. ھ@ا اp*�م ا�[���
 	��* ���=s* .��-/ ا�ت ا�[8*���1 وأ�5-��BB����CBا ا�ا ,"������ ��������5-��

1�-�
�	 ، إذاً �[�,�ا �5 أ�Cوا ;,U��2 و�-
�- ا�i�LBل �;د�1 ا���-�1 وا�)

  . ، و�3)��ا ا;*�L 1اً *����nاً  ��Fا ���Rاً 

 ��P�* �� ���5 �*1 [وأ����* ��� 	�/ l��S�2وا /-�� أ,�� ��5 ر�Lا
�-���� *���اده أي إذا رأ=���� ���� ]: =����G_ �����2 ا����-_[أو ] #����G_ ا����)1

��(/ g�Sأر ��,k� 	����، و�F@وا  ����G= ��* �*8_ ا���)1 أو �5�ل ا���-_ 

، و*	 ا�
����� �Sاً أن =[�ن *�اده أن  ���)1 و5�ل ا��-_ ود/�ا 5���

��2(/ g�Sا���-_ وأ,�� ر ���-/ ��
�� *1U��G �-�)1 أو �َِ��، ;,�� ���  /)�ه /

                                                 

  . 474،  473/  18: املرجع السابق] 99[

  . وهذا يعين أنه كان قد قرأ مخسني ألف ورقة يف الفلسفة وعلم الكالم.  471/  18: املرجع السابق] 100[

ختــالف [بــدل ] خيــالف فيهــا الســلف[ ]191/  5[ويف طبقــات الشــافعية للســبكي .  474/  18: املرجــع الســابق] 101[
  . ]السنة
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�2*��2 ��ن �@�] ���)�2 �-���@=� *)��2A،  ، و�
�� ا�3��Cز ا���[�ت /)��2 

	�
-�
  . �2@ا *	 أو�. وأھ� *� =���S /-�� واOS ا�)"} �-

����ة أھ�� ا���)1 إذا ���,�ا [ـ  وأ*� 5�ل ا����? 8/ .�-/ �2-�Kأ 	�*
وا�3
�/1 ��	 أي �Lء ر�S�ا؟ و�
�ذا ر�S�ا؟ وإ�. أي /���ة ر�S�ا؟ 

، و#����وا /-�. ا��l�5  ��/-� أ,�2 ر�S�ا /	 ا�i�LBل �-� ا�[8م] : 

����ة ���ن =�����ھ� ���@ر  ا�@ي أ�P/�ه ���/ 	�/ g�Sأن أ���ھ� ر �و�� ،

�1 وأر����L إ����. ا��������ة ا��8����1*���	 ا��������ة ا������  O���Sأو 	وھ���@ا *��� ،

، وأ,l #��3 ��� �8*��2 ا����@=� *�	 /-�� ا�[�8م وا�)��2 /�	  ا��ا��Sت

���� ا;��L/�ة وB *�	 ا;�F@ /�	  ا�i�LBل ��، وB #��3 ا����@=� *�	 /

  . �L��2F وB ا�)�2 /	 �5اءة ����2

 �2U��وا�@ي B =��ف *@ھO ا;��L/�ة و=���ض /�	 ��5اءة �����2 

���U����G*  ���5 �2�ن �-[����ب وا����)1وإ*����ن ؛ =�����G أ,���2 �، وأن �����ر أ

�� ا;�L/�ة����م /-�. د���� ، وھ@ا ��Fل *	 �5�-� ر�S�ا /	 /= B ،  ،

���ھ� ھ��  وB =���)� إ��. �ھ��ن��، ;,��2 ���,�ا =��ون أوBً وآ��Fاً أن /


1 /-. أbC *	 ا�[��ب وا���)1�����	 د1��B  ا� z، وأ,��2 ھ�� ا���� #��

 .-/ ��  . و�S ا���ا�Y وا�����Pا���� وا�)

 ً�����L 1�����، ��C�اء ر���S�ا أو ����  وأرى أن ���� ھ��@ا ����i= B *��	 ا��

�� ا;�L/�ة ؛ �Aن ا��اO�S ا��@ي  =��S�ا��، وا�@ي =�=� أن =��? �� /
 ���o �2����� 8ل��F 	��* ھ�������=���P�U /-���� ا�
��)Q2 ا��-
��� ھ��� /���ض /

-�1*���
�* �2	 8Fل ا;د��1 ا���-��1 ا��1���n وا;د��1 ا�)���Rوأ*��  ��1 ا� ،

��ة ����� B ا�@ي O�iMا�� 	ن *�أن =[ .MFk� ھ@ا ��E .  
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�1 ـ ر�
� هللا ـ �-
� 1� �S-�2 ا����? و*�ا���ه �# 	ھ@ا و�5 �5ل ا
�2�U]� �2(�/أ O", ه�U��G*�5ل و �����ء : [، �-# 	* �
و�� �5ل اp*�م أ�

-��, �� �-Cهللا /-�� و .-K ل�Cا�� � �3= �� �* ��U,� [
]102[

 .  

                                                 

  . 169/ 3: جمموع فتاوى ابن تيمية] 102[
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  :�5ل ا����?


�	 /-. *@ھ��2 د/�ى [-�

1 ا��د/�ى ا;�L/�ة أن أ��R أ
�G=ا���ر g5ا��2 ا�، وO��ُ ا;�L/�ة ,U���2  /�ر=1 /	 ا����� =[@

����ل إن *��@ھO ا����-_ ھ��� # _��-Gھ�� ا����-_ وا�@��* _��=��# ���(/
1���o8Rون ا�����������ل إ,���� *���@ھO ا������ون  *���@ھO ا�= �2���D�، و

1�
Gا�[ .  

ا�@ي =��F �� ا8�Cpم ���=�Rً ھ�� #���g�n أي ���o :] 1�5 �5ل
أ*� ,�	 ��
�3د إ8C*� ="�} ! أن #��ل إ,� *����s أو أ��Lي؟ 

  . ]وا��اً *)�

  

  :أ,"ل


�	 /-. *@ھ��2 ��� �5ل 1-�

1 ا��ـ أ*� د/�ى ا;�L/�ة أن أ��R أ
...  ا�1������M وا�
��[���1 وا��)1���U: [اp*���م #���ج ا����=	 ا�����[� ر�
��� هللا

، وا�	 ا���O��S  ، ھ��@ه /���رة ا��	 /��� ا����8م ���L ا�1������M أ���L=�ن

1���]��
] ، وا��"����ي ����L ا��)����L 1���U ا�
]103[

وھ��Bcء أدرى kھ��� .  

  . ، و�� ھ@ا *	 ا����� ��U=1 *@اھ��2

 1
-]�"�د 
�� ا�[���ى ��� ] أ��L=�ن[وا����
ھ)� ھ�� أ,��2 ��� ا�
، و*�	 أھ�� ذ��] أ,�U(= ��2�ن  ا�����ة إ*� أ�L/�ة وإ*� *�ا���ن ��Le/�ة

1�
  . /	 هللا #���. ا�3�
�1 و��ازم ا�3�

، و������2  ـ���  أ*���� ا��)�-����2����U� 1 ا�
�ا������ن �
���� /-����� ا�3
���2�ر2

، وإ��] *� =���� اp*�م ا	 ا�3�زي ا��)�-� ا�
���. C)1  ا�
U��G�ن ��2

)� *�	 #[-�� ��� ا;�K�ل : [، �5ل ر�
� هللا )ھـ597(���Kأ 	�* l=ورأ

                                                 

وهـم ال خيتلفـون عـن األشـاعرة إال " ماتريـديون"واحلنفية يف العقيدة  . 373/  3: طبقات الشافعية الكربى للسبكي] 103[
  .ا بني الطرفني لفظياً يف مسائل قليلة يكاد يكون اخلالف فيه
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�
 {-"= B 1o8o _�("�-� وا,��ب ، :�*�� 	، و�����K  أ� /�� هللا ا

�P��، ورأ=�U("� ،  ��5 �2�ا ����ً �L,�ا �2 ا�
@ھO ، وا	 ا�sاE�,� ا�

و��� ...  ، ، ��
-�ا ا�"�Uت /-. *���D. ا����s, b�ا إ�. *�#�1 ا���ام

��� 1UK ا����� Y�-F و�5 #���2...  ، ، ��. ��5�ا 1UK ذات =�)��ا kن =


��[�...  ، *	 ا���ام����ل ��� ��X أ= ��
�

�� ا���* ���� : و�5 ��ن أ�
1�*���] �Lن ا�
@ھi= B ً����5 ً�(�L O�� إ�. =��م ا�

]104[
وا���nGب ��� .  

 ���5]�]�
��X أ [1-
� ھ� رزق .  أي =� *��M ا��)��

� ا���* �وأ

s=sا�� ��/ 	، وھ�� *�	  )ھ�ـ488(، ا�
���. �C)1  هللا 	 /�� ا��ھ�ب 

1��-، �[)��� �n��C ���* g��* Y��U�* ����Eه أ��� /���� هللا ا�����	 ��	 ��*���  ا��)�
 	�	 ا����	 ا	 ا���Uاء و/-�� �	 /���� هللا ا �
�* .-�= �وا����P أ

�,�Eاsا� .  


�2�ر S �����/ 	�/ 1�-
� ��ن *	 أ���Cب ا����د ����R *�	 ا��)�ور
# g* �
[� *� =�sى ��*�م أ� Y-ا��� �=s* �1 ا;*1 ھ�Cھ-�2 ��� درا��

، ����C .�-/ @�F ا�
��Rل ا��1���C ا����  أ�C,�� #-�] ا;�5�ال ا�
�و=�1 /)��
���ب ا�Gn�Kpي �= 	� ��U�S 	 �
�)�ه /	 أ� .-�= �رواھ� ا	 أ

�
/)�2 ا��-O و=��)[�ھ�،*)�2�U� ،  �2 /��رات *�ھ
1 =)�� /	 اp*�م أ�
 �,k]=���ك[وK_ هللا �S و/8 

]105[nا� .-/ Y-�

B 1 ، وا�=����1 ا�
�Mء Y-�= 1 ا��3=��ة���nا� .�-/ Y�-�
، ر��E أن ھ�@ا ��� =��3  ، و��@ا ا�


X��� 1 ر�Sل ا��)�S�# 2@ا ��2= B �(]� ،  X�� �(/ �3# [-�� � ،

، وأن ھ�@ا ھ�� �5�ل  ] !!!=����ك[ا��)�-O�� �� 1 ا�����ة أن هللا #����. 

                                                 

  . 102ـ 97ص : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه البن اجلوزي] 104[

واحملقـــق ال يعلـــق ال علـــى .  61/  1: وهـــي كـــذلك يف الطبعـــة احملققـــة.  29/  1: طبقـــات احلنابلـــة البـــن أيب يعلـــى] 105[
ملؤلـف باملقابلـة علـى النسـخ اخلطيـة وقد صار املقصود من التحقيق عند كثريين إخراج نص ا!!! السند وال على املنت 

  . ، وإنا هللا وإنا إليه راجعون فحسبنا اهللا ونعم الوكيل!!! بغض النظر عن التحقق من صحة النص 
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2
��� *����n[، وأن *��	 ���� =������ ذ���] ���2�  ]!!!ا����-_[S !!! [ �2,kو���
] ا���-_[=�3-�ن ا�[-
1 ا��� رو=�l /�	 اp*��م أ�
�� s�Sءاً *�	 /����ة 


�3د أ,�2 رو=l /)� و�� ��ن �� �C)�ھ�  إ���� راو *�23�ل  !!! ��*k��
O3/أو .  وا ���U, �� _�Kو ��
ھ@ا *g 5���2 إ,U�"= ��2�ن هللا #����. 

 ��(/ l]�C ��
� ر�C��� �K-. هللا /-��� و�C-� و=��[��ن / �UKو!!!  .

 ���/ ������1 /�	 أ(
�� ا���Cهللا ذ�� إ���ى ا�� �
�[ّ	 اp*�م ا�@ھ�� ر�
���2�-/ .��(oوأ ����(� 	���� : [، ���o ���5ل هللا أ�
��� ا���Cا�� 	ھ��� *����E ���*وأ

�<, �2�U� ي�GnKp1 ا��C�� 1 إ�����(
] ا�
]106[

1��C�� B : [و�5ل.  
] ، وB ������د /-��. ا�23
���1 ا�
���P�ع /-��. أ��� /���� هللا ا�Gn��Kpي

]107[
 .  

3���
�* 	�� ���
، ا�
�����. ��C)1  ـ��  ���5ل أ��� ذر ا����2وي /���� ��	 أ�

[�  )ھـ434( �، وھ� =���ث /	 إ*�م ا;�L/�ة �� /"�ه ا����P أ
��	 ا�O���n ا�����85,� ���
��8د �Fا���Cن و��Eھ��� : [*� 	��* ����-Fد ���- ����

����M=Bر ������2 إ����. أ����� *���	 أھ���� ا�����)1  إB *���	 �����ن /-���. *@ھ����� 
��]وط�=

]108[
 .  

	 /�� ا���8م ���L ا�1�����M وا�	 وھ@ه  sا�� 	/ Y�C�* g* ا�)�@ة
ا�������L O��S ا�
��[���1 وا��"����ي ����L ا��)1���U ������1 إن ���Lء هللا ���� 


�	 /-. *@ھ��2-�

1 ا��  .إ��oت د/�ى ا;�L/�ة أن أ��R أ

4 1�o8Rون ا����ـ  أ*� 5�ل ا;�L/�ة kن *@ھO ا��-_ ھ�� *�@ھO ا�

�1 �2@ا B =�)� أنGة أو ا��/��L;ا ���-/ ��* ���E .�-/ ا�أو���] ���,  ،


. آ=���ت وأ��د=��? ا�"���Uت���= ���
، و����Le/�ة �����2  ;ن ذ���] ھ��� ��
ا;ول ھ� إ*�ارھ� �
� �Sءت 8 ��_ وB *�)�. وأ,5 : ���U# B ��2�Bن

                                                 

  . 136ص : الطبقة اخلامسة والعشرون: تاريخ اإلسالم للذهيب] 106[

  . 286/  11: سري أعالم النبالء للذهيب] 107[

  . ، يف ترمجة أيب ذر اهلروي 558/  17: سري أعالم النبالء للذهيب: انظر] 108[
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�ت ا�����وث��C ���U, g��*  ����-/ ل���= ���Sو=-���2 /-��. وk# �ھ�� �,���Rوا� ،

�ل ا���ب �
�R ھ@ا ا�[8م /-. ,����Cا ��=s(# g�* YU�= �
* �S�ذ�] ا�


��1 ا;و��. أو S-��2 /-�.  ا���ري �S و/8Gون ا����، �Aذا ��ن أھ�� ا�

� و=����ن � ا���ل ا;ول ��;�L/�ة B =)[�و,� ،  	�����، وھ�� أ��� ا�

���2 ا�����i	 /)�ھ���* 	* ��R� �(/ {Sا;ر �ھ � ، .  

*@ھO ا���-_  و��Lن �	 5�ِل ا��-_ و5�ِل *	 =��ھ
�ن أ,�2 /-.
 ?=�� �� ً8R* ن����] =)sل ر)� �� ��-1 إ�. ا���
�ء ا���,�� k� ، ]و��[ =

���Uُ= Bء و��S ��
، وھ�Bcء =�����ن =)�sل ر)�� أي =����ك  إ,� =ُ��وى �
� !!! و=)��� إذا �Lء ��M�
�����ن و/
�� =U���ون *�	 ا�= ��
�����. هللا /

  . /-. ا�
��,� ا����1


���3د ـ��  وأ*��� ��5�ل ا������? إن *��5�� �R=���� 8م��Cpا ���� �F���= 	
،  إ8C*� ="�} وا��اً *)�2 �2� 5�ل #i)�� �[�=��� /�	 اB���CBل ���ده


��3د دF���� ا8�Cpم و���5 ��� ـ  ��= ً�R=��� 8مCpا �� �F�= �2 ا�@ي�
أن =-��. أ���اً *�	 ا�
��1��s أو ا;��L/�ة أو ���Eھ� ـ أن *�	 /-�. رأس 

 ��5 �� 	
، وأن هللا #���. =�,. ا���� =�م  ا��اديا���3 أ�5ُب إ�. هللا *

�D� b
= .�� 1*���، وأ,� #���. �5/��  ، وأ,� #���. =���ك إذا �Lء ا�
 ���* �-�Cهللا /-��� و .-�K ًا��
�* ���� ����= �,�]* .-Fا���ش و�5 أ .-/


� !!! /-�� =�م ا����*1 ؟؟-�= �* Bإ �-�=B 8مCpا �� �F�= �*�(/ �,أو إ
  . ��)��!!! �� ذ�] *	 ھBcء وB *	 ھBcء ؟ ا�
�-� �8 ھ� 5

  :�5ل ا����?


��� ا;���L/�ة ������ازي [-]�* 	��� Y��=�Uا��)���� إ���. ا�� O��3=
 �ok# 	* 	�واu*�ي وا���C�2M,� وا���iادي واp=�3 و,��ھ� و


@ھ��2 /	 ��	 ,�1 وا�2�Sد أو *����F 1ط��1 أو، و*�	 ھ�@ا  ...
��� ...  ، ا���� ا����� ا�	 ���3 ر�
�� هللا, ��5 {��Uا� ��� �وا�����


�2 ا�"���=}��C��x  ا;���L/�ة ���"F 	��* �ھ�� ���
�� �2U����Fو ،
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����ن *���@ھ��2=p�2 ����� اU�����F 8R���
� ، ، .... ����� �2U�����G= ����,أ ����
�
و�� ��5 إن ا����� ر�
�� ... ، ا�3��Bج ��=? ا��uد �� ا�����ة

���#� �[�ن ذ�] أ�5ب إ�. ا�"�اب/ �� ً�@   . ]هللا ��ن *�@

  

  :أ,"ل

1 	�* 	��
��	 و-]�
��	 ا;��L/�ة ا� Y�=�Uا�����? /-�. ا�� ���c=  ـ

@ھ�O��� �2 *	 ا;���Cب �������� ا�	 ���3 ر�
�� هللا �ok#  .�-/و ،

 ً�=��Lأ b�� �3� 	
�2 ا�"�=} أن اC�، وأ,�  ، وأ,� �5 ,�� ا;�L/�ة 

�x *�@ھ��2��"F 	�* �ھ� ��
�� �2U��F  .�-/ ة�/��L;ل ا�وإذا ���ن �5 ،
Yو�  	�*� =�"��ره و="��ره ا�����? و=)���� إ����2 ؛ ���L 8] ��� أن ا

 ً�=��Lأ b�� �3�  ن /-��� أنA�� ً�����K ?ن �[� ا�����[� =[� 	و�[ ،
=���رد أ��5�ال ا;���L/�ة *��	 ������2 وأ��5�ال ا��	 ����3 *��	 ������ و=����	 

�
2(� 1D5�(
�5
1 ا��/�وى  ، و�[)� ��� �� ا���� /	 ھ@ا وذاك ا� �
� ،

  . !!*�)�1 /-. ا�
)Q2 ا��-
� ا��-�� ؟؟  اذا �� #[	

2 X��
�2 ا�"��=} ��� �C���� ا;��L/�ة , �3 �5� 	ـ  إن ��ن ا
�Aط8ق ً�=���Lأ b��� ��3� 	�� �2@ا �U]=B د��8ً /-. أن ا��
��  ا� ،

�-�اًً◌ ��Le/�ة �� �� �Lء* b�� �,ن د��8ً /-. أ�]=  Bج و��� Bو ،

���-/ B�2 و��-/ B ھ�@ا ��� O�/  �5��(= ن ا������ ا��@يk�L �ھ�@ا ھ� �� ،


� ظ�2 �� *	 ا;د�1 ����C ال�أ5 .  

 X�� ��� 	������M��2ء ا��Uا� 	�* ����C 	�* ��, ����L ���و�� *	 �
����
��  ، و�� *	 ���� �)�U أو *��[� أو �)�-� ا�, ���K 	* �� � ،

�� *	 ا�"����	�C 	* ؟ ���K ��E [�@  . !، أ��[�ن 

���? ,x �8م ا�	 ���3 ا��@ي =)��� ���� ا;��L/�ة ھ@ا و�� =@�� ا�

�2 ا�"�=} �����	 و�S ا�)�� و*�ى ذ��] ا�)��� و*�	 ا��@ي و��S إ���� C�
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2�رھ�؟ أو ��2�D؟S ة؟ أو�/�L;ا �� �؟؟ أھ��و����� ذ��� !! ذ�] ا�)
	�����R* وا����اً  أو ًB���R*  ���2مpا 	��* ���
، ���2@ا أ���5ب إ���. ا�
��)Q2 ا��-

  . واpط8ق

ا�������? أن ا���	 ������F ����3_ ا;����L/�ة ��
���� ھ���� *���	 ـ���  ذ����� 3
�x *@ھ��2�"F ن��
=p�2 ��� اU���F ��,ذ��] أ 	وأ���ل ا�����?  ، و*� ،

، و�[	 ا�
�S�د ��� ذ��] ا�
�g�P  إ�. ا�s3ء وا�"1�U *	 ��} ا���ري

  . ��G= B_ *� ���5 ا;�L/�ة

�3� 	
�ن �1�i ا��"��=Y: [�5ل ا=pل  وا��Cا�� Y=��"# ً�/��Lو ،
�S �
���ھ�� : ، ��o وg�5 ا8��FBف ، وھ�@ا ا����ر *�Y�U /-��� ء � /	 ر

 ����
��-���ن ا� Y=��"اء ھ�@ا ا����=��Mط *g ذ�] *s=� أ*�� *�	 1�2S إ
 ���
 ���

��� ���� ا��-��O إذ ا��"���=Y *��	 أ�����ل ا��-���ب؟ أو *��	 1��2S ا��/

�����-_ ���5�ا ... �Kق � *	 ذ��] ����U ا�
�k*�رات و#��ك ا�
)���2ت؟ 
��-����;ر����نھ��� ا/�����د  ���
��-����ن و/ Y��n,و O  أن [�@��، وأرادوا 

�����
���z ا;/
���ل ���Lط ���� �� Y��n,د و����،  ، وا�
�1���S ����5�ا ھ��� ا/�
z���� Y��n, �ا ھ���وا�[�ا*���1 ����5  Y��n(وا� ���
، وا�
��1���s ����5�ا ھ��� ا��

��د�/Bط�ً ���  وا��L ل��
، وا��Uرق �)�2 و��	 ا���-_ أ,�S ��2-��ا ا;/

��� ���K وا��-_ �S-�ھ� �Lط�ً � �� [

]109[
 .  

و*
� =)��i ا��)��� /-�� ـ وإن ���ن �/ O��i= B	 �n)�1 ا��nU	 ـ ھ�� 

��ن=pة ��� *����1 ا�/��Le� ًB��5 ��@�= ��� ��3� 	، و*�� ذاك إB  أن ا

، إذ #U����� ا;���L/�ة  ;,��� =������ أن ��5�����G= B �2ج /��	 ��5�ل ا����-_
��د B =�)� أ,���n= ��2�ن �5�ل ا�/Bوا Y=�"���
�ن =�� ��
�-���ن و/


��ن ا��@ي =��Gج �� ا�
��ء *�	 ا�[��U إ��.  ا�3�ارح=pأن ا �(�= �
، وإ,
����د�/Bوا Y=���"ا�� �ن ھ�����
=pا 	ا����� ا;د,��. *��  ���
، وأ*��� ا�����ل وا��


�ن=pر ا�
o 	* �
2� ���K �� B ن�
=pل ا�
  .، وھ
� �Lط �� �

                                                 

  . الباب األول من كتاب اإلميان.  طبعة دار الفكر.  46/  1: فتح الباري] 109[
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�ن؟ =pة �� ا�/�L;�3 ا� 	��رئ ��k*� ـ أ=�2 ا�!!! ���F �2_ ا
O3/ـ وا _"(
  !.ا�

ـ��  ذ���� ا������? أن ا��	 �����G= ���3_ ا;���L/�ة ���� ا���3��Bج 4
، و��,��� أن ا�����Gري  ، وا��ا8��F g��5ف ذ���] ����=? ا����uد ���� ا�������ة
 ����K �� هللا �5ل �
�ب *� �Sء �� إ�Sزة ��F ا��ا�� ا�"��وق [ر�

����3 ، �����ّ	 ا��	  ]���� ا;ذان وا�"��8ة وا�"���م وا����Uا�X وا;�[���م
�� ا;ذان وا�"�8ة وا�"��م  X�ر�
� هللا أن ا���Gري أ#. -U>1 ا��Uا

�� /	 ا�[�*�,� أ,�� ��5ل  *	 �ب /n_ ا���م /-. ا��Gص, �o ،] �-����
��د=�ت�/Bا �� B ت��-
، إذ �� =�����  ، وأ�5ه /-. ذ�] ]أ,
� ھ� �� ا��

�Mء ]110[
 .  

���uة ���� أن أ��د=��? ا�/���L;���3 ا� 	���د �����F ���2� ���� 1��3_ ا
��� ؟����k*�� ـ أ=��2 ا����رىء ا�
)"�_ ـ !!! ا;�[�م وا��Uا�B X ��� ا��

 O3/وا.!  

5 ��� ً�@�ـ�  =
��� ا�����? إ��. أن ا�	 ���3 ـ ر�
�� هللا ـ ���ن *�@
��ل ا����? ھ@ا وھ� ��� !!!. /���#� وأن ھ@ا ا���ل أ�5ب ا�. ا�"�اب =


1 وا��ة و*)�u �2��D5=�1 �5آ-� �3� 	,��1 أو ���=? ,���ي =@�� /	 ا
{��K  ا�[���ب وا���)1؟ .�-/ s�]#�
!!! ، ��2 ھ@ا ھ� ا�
)Q2 ا��-
� ا�

  . !!!و�
"-�1 *	 ھ@ا؟ 

6 �@�ـ �� أن ="_ ا����? ا	 ���3 ـ ر�
�� هللا ـ  k,�� ���ن *�@
 �,kإ*�م ا��)1 ��� [�� /���#� ="_ ا����2ري ـ ر�
� هللا و�UE �� ـ  

  . ـ) ھـ329(/-� 	 F-_ ا�
���. C)1  ـ وھ� ا���	 	.  ] !!!/"�ه

 �Sو َّs/ و=@�� ��� أن هللا B3-��ً إ* b-3= 	]= �� �2ري ھ@اوا���

�اً K-. هللا /-�� وC-� *�� /-. ا���ش �* ���ُ=]111[

 !!! .  

1����P 1�,ة ,"���ا���������ل ���2  و*
��� =)����i أن =�-��� أن ھ��@ه /= ،
1��-2  ، ������l إ���. ا�)"���رى ���� ���Y /����. /-���� ا����8مS X���

                                                 

  . الباب األول من كتاب أخبار اآلحاد.  234،  231/  13: فتح الباري] 110[

  . 43/  2: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: انظر] 111[
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	�
-����
�-����2 إ����. *�
���� ���K-. هللا /-����� و���C-� ا�(� ،  . �����3,pو����� ا
x(ي ا�)"�رى ھ@ا ا��=k
��2 ا���ب =���ع : [ا�
��ف ا�@ي -� �*���و


�	 هللا= 	/ b-Sء و�
] ر�g إ�. ا��
]112[

 .  


�1 ا���)1 ������ ھ��  ـ  ��� ,>�� ا�����? ـ  أ�2ري و*	 =��ل �����
�	 ���� ا�!!! @��و����l أدري ھ��� ا������? /-��. !!! ������ة و������ا *�@

���#� ؟ /! .  


�ن 	 ���C ا���ار*� و*����O ��� ا������ةR/ .-/ �(R= ?وا����  ،
�,�����C هللا _��Kو ���� ��������َّ /-��. ظ���2 : [وھ��� ا����CB ء���L ���5 �و���

����� �[���_ /-��. /���ش />���� ���ر#��� و���n_ ر ��� l-����C�� 1��P��
!] g؟ أ��� *	 ا��
�ات ا����g وا;ر��P	 ا����

]113[
وھ�@ا ـ ��� ,>�� .  

 �#���/ �� ً�@@�* b1 ا��)1 و��
�  . !!!ا����? ـ  *	 أ

��R�، وأ,���� *��� اuن  ھ@ا ��n�C ��* Xه ا�����? ��� *���*�ت 

����M/ 1 ا���� =��ى Gا� g��Pا�
����� ��� ا�= ��* X�إ�. ا���Cاض 


�@ھO أھ��  أ,�2 ھ� أ�اب ا�����ة� _���G* ��2�� ة�/�L;ا Oوأن *@ھ ،
�2(* ً�/�P�* �M/ 1�  . ا��)1 وا�3
�/1 �� أر

                                                 

  . 19/  16: إجنيل مرقس] 112[

  . 85ص : رد الدارمي على بشر املريسي] 113[
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  :�5ل ا����?

�U"�� *@ھO ا;��L/�ة ��� ��� [ �2Cأن أ ��Sوا 	* l=رأ
، �����D} أ,Q2(��* .��-/ ���2 �[���ي *������ ���� ����  أ���اب ا�������ة

، و=U-�G�ن *�g أھ�� ا���)1 وا�3
�/�1 *�	 أول  ا;�اب وا;K�ل
 1�D5 ت، *�/�ا���
   !!!. ]وا��ة ��z*"�ر ا��-�� ��. آ�F ا��

  

،  ���o ذ���� ا������? *��� �2
��� *��	 أ��5�ال ا;���L/�ة ���� أ���اب ا�������ة
 ً�/���P�* ���M/ 1���
F ض�����Cة  ����? ا�/���L;ا Oواد/��. أن *��@ھ ،

1�*�# 1�U��G* ��2�� 1(��أھ�� ا� Oھ@�
� _��G*  g�، �C�ى ا�
��P�ع ا��ا
�M/ 1*�� l��� ��� 1U��G
  . ، ��? ا�

� *	 ا���Cاض �Lء *	 �8م  Bو��� �* X�  . ا����? و#���	 
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  *"�ر ا��-��:          ا�
�P�ع ا;ول 

  

  : �5ل ا����?

 ]�����، و����K ����5ح  *"����ر ا��-����� /)���� ا;����L/�ة ھ���� ا��
 	��ا���3�=)� وا����ازي وا�����iادي وا�siا���� واu*���ي واp=���3 وا
 .-/ ����=� ا��� �2�
��� أ�Cھ�ة و�اح ا�3�Lو �C�(�رك وا���

  ] .ض ا�)�� /)� ا����ر

��(��  .,"�ص ا���آن ا�[�=� وا��)1 ا�)��=1 ا�
1��M : وا�
�اد 

  :أ,"ل

1���،  ـ  أول �8*� ="ّ�ح kن *"�ر ا��-�� /)� ا;�L/�ة ھ� ا��
���، وآ��F �8*��  ���ل >�ھ�ه /-. أن ا�)�� B =�� /)�ھ� *"��راً �-�-

��*�ن ا���� /-. ا�)�� /)� ا����رض= �2,k�ھ�ه ، وھ@ا =�ل > ="�ح 
 ���/-. أن ا�)�� /)��ھ� *"��ر *�	 *"��در ا��-��� إB أ,��2 =���*�ن ا��

��-/ X5�(# وھ@ا ، .[ذ� 	ن /��ر#� /�أن =" ?���-� �i�(= ن�]�  .  

2��، و��O ا�����ة  ـ  إن *"�ر ا��-�� /)� ا;�L/�ة ھ� ا���� وا�)
1���-��;د���1 ا���-���1 وا;د���1 ا�) Q����# ھ����(/ ��R
�ل ، وا,>��� /-��. �����C ا�

، ���M* ��,A�ن �;د��1 ا���-��1 وا;د��1 ا�)�-��1  ���ب اp,"��ف �-���85,�
  . ا�[��Rة ��Rة وا1�P ظ�ھ�ة

ـ  ����2 #��م ا;د�1 ا���-�1 /-. ا;د�1 ا�)�-�1 ��� *��3ل اB���CBل 3
�ب ا���-��ت �� ����، وذ�] ;ن ا�
�اد ھ� ا��د /-. ا�
�U���G	،  �� ا��


1 و,���ھ� ����ھ�=�	 وا�R)�=1 وأھ��3
، ���2  ا��R-�? وا�
���M	 وا�
 .�-/ 1��-�#��Q /-. ھ�Bcء |=��ت ا����آن ا�[��=� ���5 أن #���� ا;د��1 ا��


�ن �� #���. وأن ا����آن ��8م هللا؟ =pص !!ا��"( �2��-/ Q���# وھ��

�� ر�C�ل هللا �

��ن =p1 /-�. ا��-�ا��)1 ا�)��=1 ���5 أن #���� ا;د��1 ا��

  !!!.C-�؟ K-. هللا /-�� و
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4 1��-�ـ  اB��CBل �� ��O ا������ة /)�� ا;��L/�ة =[��ن �;د��1 ا��
��Pا���� �S1 /-. و�-���� ا�"���}  ، �[�� *)2
�� =c=�� ا��Fu وا�)���� ،

l ا�"�=} B =���ر�Pن�Rا� ��، وB #�3 �� ����2 و�� *�ة وا��ة  وا�)
� g��* ���-�[��� ا���)x أ,���2 ����5�ا ����� #����رض ���� ھ��@ه ا�
���1�k ا��[��� ا��

1�Bت وا����Rا� ��n�، �8D /	 أن =����ا ذ�] و=��*�ا ا�����  ا�)�-� ا�
���� *�	 ا��)���� إ��. . ، و*	 اّد/. ��E ذ��] �-��kت ������� /-. ا�) Bو

 	���ظ���اھ� أ����Uظ ا���)x [و���	 ] �[��� ا���)x ا�)�-���[ا����Uق ا�[����� 
�-�  . ]ا�)

ا;�L/�ة ـ  �;د��1  ـ  و=��	 ھ)� أن أذ�� *B��C8� ًB�Rل ـ /)� 5
�Pا���� �S1 /-. و�-�َ U# �U� ،] B��� 5�ل هللا #����.  ا���-�1 وا�) إِنَّ هللاَّ


�ِء َ� ُرُ�ْ� �ِ�� * =Lَ �ِ�َْ-/َ .َUGَْْ�ٌء �ِ�� اْ;َْرِض َوB �ِ�� ا��َّ ھُ�َ� ا�َّ�ِ@ي =َُ"��ِّ
] ِ[���ُ اْ;َْرَ��ِم َ�ْ�َ_ =�Mََُء B إِ�َ�َ إBَِّ ھَُ� اsُ=sِ�َ�ْ اْ��َ 

]114[
  ��G� م��*pل ا���=

 1=uھ@ه ا 	هللا / �
،  إ�Lرة إ�. �
�ل /-
�� ����C,�: ا��=	 ا��ازي ر�
 َg
، ;ن  وا�Yُ=�n إ�. إ��oت ��,� #���. /��
�ً B =3�ز أن =[�ن ھ� ا��

 g����
3 ً���
��/ .�����# ���,�]*�����1���K 1 ا����
g *�5����1 /-��. ا��-��� 
� ا�Y=�n إ��� ��b إB  ا�
�-�*�ت ، َّ�-�: ، وذ�] ھ� أن ,���ل ا����َ� ا��

1(��* 1
�	 =��ل /-�. ���ن  إن أ���ل هللا #���. *�[�
، وا���U ا�
�[� ا�
 ً���

��� ����ن د����� ��,��� #�����. /��
���ً ھ��� *��� ذ��,��� ؛ �����	  ��/-��� /��-� ،

 ����[� ا�
�-�*�ت  ً�
إنَّ هللا ��L ���-/ .�UG= Bء ��� [اد/. ��,� /��
، وھ� أ,�  ؛ أ#��� ������ ا���-� ا��ال /-. ذ�]] ا;رض وB �� ا��
�ء

، وا�������O  ھ��� ا���@ي ��K�ر ���� ظ-
���ت ا;ر����م ھ��@ه ا��)���1 ا��1����3
O��=�i1 ا�U��"وا� g���nوا� �]��M1 ���� ا���U-�G* ء���D/أ 	ور����� *�� ،  ،

، و��2��D  ، و����L �2��Dا=�	 ، و����DE �2��Dر=_ ����2��D />���م
��2��D  ، و�8��D/ �2��Dت أوردة ���P ���,إ ���o ،X���، /-��.  إ���. 

… ، ، وذ�] =�ل /-�. �
��ل �5ر#�� ، وا����k_ ا;�
� ا�����O ا;��	

                                                 

  . 6ـ  5: اآليتان: سورة آل عمران]114[
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 ً���
، *��	 ����? إن ا�����U ا�
�[��� B ="���ر إB /��	  و=���ل /-��. ��,��� /��
]115[ا����� 

 .  

6 ��
� �����م /-. ا�)* ��
�ء ا;�L/�ة =����ن إن ا��-/ �,�Sـ  إذا و
  *�). ھ@ا ا�[8م؟ 

�(�P1  ھ@ا =�)� أ,�� إذا ا������n5 1��-�/ 1��D5 	��و�5�ع #���رض 
����=� ا�)# g�n��, B �(,A� �-�, x,1 ��5 /��)��  و�-�، ;ن ا�)"�ص ا�)

1���-��;د���1 ا�� �2����K ���K1  أ���-�/ 1���D5 .��-/ ���-�، و#����=� ا���)x ا�)
�����������  1����n5 ھ��� ط���	 ����k[���م ا������ ا��1����n ط���	  	���nوا� ،

 ً��* ��  . وا�)

 1��)# (A�� Bھ -C�1 و�2)# -ا��(B إ�C�ر ا�B)A ؟؟ و� D"اب � '� 
�.G ,."ة ا����.5 ; -.�G طI�3 و�"�H� إ��A� و; - 5� )A�ص ا"LA�ا

  :إ�N أر'�5 أ,2ـ�م 

، وھ� ,"��ص ا����آن  ��n5 ا��رود ��n5 ا��1�B :ا�(2ـ1 اOول 
 1���B���2 /-���� دا�[���=� وا����)1 ا�
����ا#�ة ا��ا���1ُ /-��. ا�
�)��. ا�ُ
���ـْ�ََ�لِّ 

�ِّ)1��n5 1وا 1�P.  

 (��P�(2ـ1 ا�1 :ا��Bرود ظ)�ُّ ا���ا� ��n5  آن���، وھ�� ,"��ص ا�
 1���B���2 /-���� دا�[���=� وا����)1 ا�
����ا#�ة ا��ا���1 /-��. ا�
�)��. ا�
����َ�ل 

1��n5 ��E �2(]ِ�ل و���
-� l�Bظ�2ت و .  

 G��P�(2ـ1 ا�1 :ا��Bا�� ���n5 رود�ص ا���)1  ظ)� ا���,"� �وھ� ،
=�n �(�-K1 ا��� و��B��2 /-��� دY آ��دي ود�l /-. ا�
�)�. ا�
���َ�ل 

1��n5 1(� 1�Pوا.  

 Q..'3ا�(2..ـ1 ا�1 :ا���Bرود ظ)��� ا���ص ا����)1  ظ)��� ا����,"�� �وھ�� ،
 1��B��2 /-��� دY=�n آ��دي ود�l /-. ا�
�)�. ا�
���َ�ل  �(�-Kا��� و

1��n5 ��E �2(]ِ�ل و���
-� l�Bظ�2ت و .  
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 1��B و,."ع ا�	�.�رض '.�- : وا�D"اب '�� *1H ھ8ا ا�	(2ـT	2� ��أ
�( .) إذا !.�ن ,��.) ا�."رود ,��.) ا����.5 V�5 ,���5 و� )$ 5�W,  ،

  .، Oن ا�# I\�)T	[�Y و� #	�Z�Y  وھ" ا�(2ـ1 اOول

 (.. )� V..�5 ,���..5 و..� )$ 5�..W, -�و�ُ	L.."ر و,.."ُع ا�	�..�رض '..
(��.P�(2.ـ1 ا�5 وھ." ا����ا (A"رود ظ�5 � '.�  ,��) ا.��T�و*.) ھ.8ه ا ،

VA..�ا B..و�/# -..  5..�، أي #^2..�3ه '6..� � �	�..�رض ..Q ا�(W..��� ا��( 
5..�..3اد  ا�(�� 3..�، و'�..�ن أن ذ�..a ا�`..�ھ3 ا�..8ي ظH..3 و�ح � 26..	ِ�ل 4

 ً ���,.  


��L ��-Rء =������ أن � b�� ا��>�� ا�@ي Y��Gل ذ�] أن هللا ا��R*و
���#�5�-G* 	��* ء���L ���� ����= 1����n5 1���-�/ 1���D5 و���5 =>���2  ، وھ��@ه ،

��� 	��* X����� ح����2 و=-��<= ���* X����2
���ا ھ��@ه ا��1���D اB����CBُل U= �
������  ;ذھ���,�2 ا�[����Cة *��	 ,"���ص ا�����آن ا�[���=� 8R��* ن���3���� ،

] َوھَُ� َ*َ�ُ[ْ� أَْ=َ	 َ*� ُ�ْ)�ُ�ْ [#���. 
]116[

  .���# ����َو,َْ�ُ	 أ5ََْ�ُب إِ�َْ�ِ� ِ*�ْ	 [و
] َ�ْ�ِ� اْ�َ�ِر=�ِ 

]117[
� *	 #kو=� ا��)x، وھ)� B  /-. *@ھO ا��-����	   ،

1��n�
� B =���رض *g ا���D=� ا���-�1 ا����ن  أي #U���ه  	�* � Bو ،
8R* ل���� ،ً��n5 اد�* ��E ,�� : أن ذ�] ا�>�ھ��إن *��1ّ هللا #���. أي �

X�� g�* �2D�
��ّـ1 ا�
G-��5ت � l��� �5ت�-G
�� هللا g*  ��S ا� ،
�� Y�-# 1��* �2�* ��8S -�، و��@ا ��5ب هللا #����.  
�� *�8R، أو *���2 

����ب ا�
G-����5ت � b���� ���=ر�ا� ����� 	,��� أ���5ب إ����� *���إ���. /����ه و�
X� 	* �2D� �� Y��-= ً��، أو  ، � هللا O=�5 ��8S �S إ�. /��ه �5

 ً8R* رة���2
)1 وا���  . O=�5 إ��� 

 (Aظ ( )� V�5 ,���5 و� )$ 5�W, -�و�ُ	L"ر و,"ع ا�	��رض '
، وھ" ا�(2ـ1 ا��P�G، وإن ورد dـ)ء - ذ�a *.�  ����5ا�"رود ,��) ا

- '�e ا�3واة /�f ��- ;B6 ا�N $ VA أ �' .  
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 (. )� V.�5 ,���.5 و� )$ 5�W, -�و!8ا �	L"ر و,"ع ا�	��رض '
، وإذا ورد d.ـ)ء .-  ، وھ." ا�(2.ـ1 ا�3ا'.Q ظA) ا�."رود ظA.) ا����.5

�gول* a�3وا ذ�ا e�' - /�f ��  .ة ، و,� �N $ B6T أ

7  	��* ��������=� ا������ /-��. ا�)�ـ  اp=���3 ھ��� أ���� ا���@=	 ����5�ا 

� *�Rل ذ�] *	 �8*�؟  ا;�L/�ة� ،  

���S ��,k، و��	 أ�5�ال  #��ث اp=�3 /	 ا�@=	 وUK�ا هللا #����. 
������ �
��3# 	�
�3
  :، وأ�Lر إ�. اBB��C#�2 وإ�. ا�3�اب /)�2  ا�

3���
1 ���5�ا ھ��� : [��5ل ر�
��� هللا
��1وا���� ����S ������ ، : ����� 	��*
,�ر =�e; ������[1 ا����Dء وط���� 1���C أ���Lر *�	 ���L : ، و��5 ودم

��U, ل����� إ,� /-. K�رة إ,��ن: ، و*)�2 *	 =� ، : ���S ب أ*��د��L
z����n5 ������5ا������أس وا�-������1: ، و z
����Lأ ������L  ل�����5 	هللا /���� .�������# ،

	�-n�
]ا�
]118[

.  


ا���3�ا ���>�اھ� : �n-��	و�5ل �� ��=�R /	 اBB���Cت أو���] ا�

ُ	 َ/-َ�. [، ,��5��� #���.  ا�
�ھ
1 �-�3��� *	 اu=�ت وا;��د=?َ�ْ ا���َّ

] اْ�َ�ْ�ِش ا��Cََْ�ى
]119[

  ] ً �ّU�Kَ ً�ّU�Kَ [ُ�َ-
]َو��Sََء َرُّ�َ] َواْ�َ
]120[

و���=? ... 
، و*2
���  أ,���2 ظ���اھ� ظ)���B 1 #����رض ا����)����ت: ، وا���3�اب ا�)��sول

2
� *� أ*[	، ��cول ا�>�اھ�#��رض د��8ن وOS ا�� �
  ًB��
Sإ*� إ ،
...  ، وإ*� #U"�8ً  ... و=U�ض #U"�-�2 إ�. هللا

]121[
  

 b��� هللا ا��@ي �=sـ�(# 	���,>� ـ ھ�اك هللا ور/�ك ـ إ�. ا����رض 
����X اu=����ت  	���* 1
����3

����L ����-Rء و����	 ا�>����ھ� ا����@ي Bح �-�

���= وا;��د=?�� ا����� /-�. ا�)��� ، و#�S ��*k�اب اp=��3 ا��@ي =���ل 
��ر *� =-� /)� ا����رض= �  :، وS�ا

                                                 

  . 273ص : املواقف] 118[
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1 *	 اB��CBل �2@ه ا�)"��ص ھ�� اB���Cل �3
أ ـ  إن *� Bح �-

���� ظ����2 �����2 *���	 *��,�����2، أي إن أ�����Uظ  ]ظ����اھ�[، ����2� *����3د  

1��n5 1�Bل /-. ا��3��� د�# B ص�ا�)" .  

�  . ب ـ  #)ـs=� هللا #���. /	 ا��3��� أ*� *�n�ع 

2
� /-. �5ر اp*[�ن�-] �
  .ج ـ  إذا #��رض د��8ن ��O3 ا��

د ـ  ا��اOS ھ)� ھ� #)s=� هللا #���. /	 ا�3�
�1 و��از*��2 و#kو=�ُ� 
� /��	 ا�
�)��. ا�
�����در ��U-ف ا����" ������
Sو=8ً إk��# ���*اھ�، إ�ا�>�� [��-#

، وإ*���� �kو=����  �
����/� ا��3������ و#���U�Xُ= ا�
�)���. ا��U"����-� إ����. هللا
����C Oق ا�)xا�)"�ص #kو ��-�"U# 8=.  

�1 ھ�*1��� �=��� ھ2)� *	 # B��3 : و=pا g�* _�-�G# �5 [,وھ� أ

��� أو ا��U"�-� �� د1�B ظ�اھ� أ��Uظ ا�)"�صSpو=� اkو�� ا�� ،  ،

 �����ل *	 ا;��ال أن #���ل إ,�� =���م ا����� /-�. ا�) g�n��# B [(]و�
p/)� ھ@ا ا 	در إ�. ا�@ھ���

�). ا������ل *�	  ط8ق g�n��# B �
� ،

�����اً /	 ا�) ��،  ا;��ال أن #��ل إن *"�ر #-�� ا�����ة /)�ه ھ� ا��
���(�� ��=c
، و*�	 ز/�� ���E ذ��]  � *"�ر ا������ة /)��ه ھ�� ا����� ا�

������  . �-�kت 

8  1���
�# 	��ـ  وأ����Fاً ���8 #����3 ـ أ=���2 ا;خ ا������? ، وا/-��� أن ا
�	 ا����� ا�)�-� ا�@ي �� =��ر�P د��� /�-�  ر�
� هللا =�� *��أ Y=�Uا��

���Fآ ���-�
g إ����� إذ =����ل ����  و���	 *��� /�ر���P د����� /�-��� أو ,���Cوا ،
، و���  وا��
g �5 دل /-���: [*��ض ا��B��C /-. أ*� *	 أ*�ر ا�����ة

��
�C Bو ��-�، ��O�3 إ���oت *�� أ����o ا������  =��رض ذ�] *���رض /
��وما����� /	 ا�
��رض ا�
 [

]122[
 .  

ـ  �5ل اp*�م ا�siا�� ر�
� هللا /�	 /-�� ا������� ا��@ي =)>�� ���  9
1��*���وأھ��� : [ذات هللا #�����. و�U��K#� وأ����ال ا;,�����ء وأ����ال =���م ا�

|=�ت هللا #���. *	 ا���آن ًBن أو�]�
��Fkر  ا�)>� �� ھ@ا ا��-� =� �o ،
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�-����Cهللا /-������ و .-����K ل�����Cا�� -��� ا��B������� �����o ، 	1 وا�������اھ������
1�C���]ا�

]123[
 .  

                                                 

، وهي ذات الطبعة الـيت  وهي مطبوعة ضمن ما مسي بالقصور العوايل.  107 – 106ص : الرسالة اللدنية للغزايل] 123[
، أما يف هذا املوضوع فال أدري مل مل يذكر هذا النص؟ أألنه مل يقرأ الرسالة كلها  رجع إليها الباحث يف موضوع آخر

  . !!!ذا النص قد جاء على غري هواه؟ ألن ه أو !  فلم يقف عليه؟ 
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  :�5ل ا����?

 ��� Oھ@�
وgP ا��ازي �� أ��Cس ا�����=b ا����,�ن ا�[-�� �-
�� ا��1���n ا���-��1 إذا ��o .�-/ l�*�5�ت : [ذ�] ���لBا/-�� أن ا���

�� =��Y إ�L  ... Bء �o و�S,� أد�1 ,�-���M= 1 ظ�ھ�ھ� 8Gف ذ�]
k��� ا���-�1 ا���ط�1 Bا�� .D��
 gn��� ا�)�-��1أن =ُBن ھ�@ه ا��� :

1�����K ����E ���2,ل إ����إ,1�����K ���2 إB أن : ، أو =����ل إ*��� أن =
، ���o إن S�ز,��� ا��kو=��� اi���L-)� /-��.  ا�
���اد *)����E ���2 ظ�اھ�ھ���

���"Uو=8ت /-�. ا��kا��� [�-# ��@�، وإن ��� ,�3�ز  ���C ا�����ع 
  ].ا��kو=� ��P)� ا��-� �2 إ�. هللا #���.

إ*��� أن =����ل إ,����E ���2 [����ازي و/-��Y ا������? /-��. ��5�ل ا
1���K [����
� ,"��ص ا�[���ب : [M# 1�-��� ا�)Bأن ا�� ��8=

2
�؟ *g  وا��)1 *��ً (� Y=�U# 1 دون���K ��E �2,ل إ��= _�]� ،
  . ]أن *�3د إط�258 /-. ا��)1 و��ھ� �� �E=1 ا�nG�رة

ا���C .-/ �(-i�L ا����ع @�� #-�] [و/-Y /-. 5�ل ا��ازي 
����] 8تا��kو=�5
�1 ,"��ص ا����� إ��. ��� أن : [ l-�Kھ� و

  . !]ا�i�LBل �kو=-�2 ا�@ي ھ� #��=_ ��2 =���� #��/� وإ���,�؟ 

  

  :أ,"ل

�� : ـ 1�K8F ��8م ا���ازي ھ��1Bا��� ���D��# ��
 g�n�ا�s�3م وا�
1��n�
�2 /-. ا;د�1 ا�)�-�1 ا��� =��M ظ�ھ�ھ� 8Gف  ا���-�1 ا�=��، و#

  . ذ�]

* � Bو @�F;ا 	���� ا���-�1 ا��� *� #�sال #��ور Bا�� 	� s��
	 ا��
�� ا���-��1 ا���� #��3وزت #-�] ا�
��-�1 و-l�i در1�S  وا��دBا�� 	�، و
	���، وB =�"��ر /)��� ا;��L/�ة ��? اg��* ��2�8�F  ، ���;و�. ظ)��1 ا��
���� و*�����n5 1Pً  ا�)��،  ، وا�1���n5 1��,�R ، ��2 *�دودة �� �ب ا��
  . ھ� ا��� �R�ا �� *�P�ع ا#�25�U أو اg* �2�8�F ا�)�� وھ@ه
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�	 ا;د�1 ا�)�-�1 ا�>)�1 ا���رود  أو ا��1��B  أو  s��
� *	 ا�� B �
�
1���Bرود وا���1 ا�������n�،  ، ����;و�. ظ)���1 �-�2
���  و���	 ا;د���1 ا�)�-���1 ا�

���R,�1 ، وا� وھ@ه ھ� ا��� �R�ا �� *�P�ع ا#�25�U أو اg* �2�8�F ا��
1��n5  ��Bا��� X���� ً�U��G* �2D�، و=����� /)� ا;�L/�ة أن =[�ن 

1��n�  . ا���-�1 ا�

 �2,�]�� ا���-�1 ��_ ��5ھ� Bل ا��ازي /)�*� ذ�� ا���5 �� �*k#و
1��n5 1 �5ل�-�  . ]=��M ظ�ھ�ھ� 8Gف ذ�]: [، و/)�*� ذ�� ا;د�1 ا�)

2G
�� ا���-���1 ـ��  ا;د���1 ا�)�-���1 ا����� #����M ظ�اھ�ھ��� B1 ا������U��
، و*���  ا��1����n ���5 #[���ن ,"����K *��	 ا�����آن ا�[���=� أو ا����)1 ا�)��=��1

،  =�sى إ�. ا�)�� K-. هللا /-�� وC-� �5 =[�ن *	 ا�
��ا#� أو ا��uدي
 ً�U��# أو  ً�U��P ا��)� أو {��K ن�دي �5 =[��uوا .  

 1�-��� ا�)Bا�� 	ل ا��ازي /�و5]��K ���E ��2,ل إ���]: ��1إ*� أن =

 ً�����n5 �=����]آن ا�������� Y���-��= B ا#�ة ����2@ا�����
������)1 ا� Bو����8م  ، و ،
�;��د=? ا��uد=1 Y-��= ا��ازي  	�* ��(/ ً�����K ھ��(C اء أ��ن�C ،

 ً�U��# أو ً�U��P ا��)� أو {�K .  

{�����K �����E _وا������� _�����Dل ����� أن ا��]���Lإ B ����,إ ����o  	���]� ،
"���} ا�
��	 إذا  ا��uدي إذا �C {�K)�ه ���2 =�3�ز أن =���ل b��� ��,إ

  ��F_ ا;د�1 ا��1��n ا���-�1؟ 

� ھ2)� *�	 *�ا/��ة أ*��=	 B :�(��ا� {��K 	
،  أ���ھ
� ا�)>�� ���
���� ا���"��� ����  -)����5� 	1 =��������"���[����R *��	 ا���@=	 =�[
���ن �-���)� 

2
�� ا�)>�� ���  أ�[�م درا1C ا;�C,�� أ,�2 *���ھ-�ن ��� ا��"���}�,�o ،
1�-���)�1 ، ا;د�1 ا��= 1��n5 ن�أن #[ � B إذ .  

��� *���Mاً إ��. ����K أو ����ب ا�� ��� ً�R=��� ء��
�Aذا أورد أ�� ا��-
، وأ,��  ����Cً /)� و*��
�اً /-�� ��# �o	 C _�P)�ه ��8 إ�L[�ل ��� رده

�-��)� و�	 ا����� ا�� 1Pر��
-� X2(= B  ������� �
�C �* وإذا ��ن ،
�� ً��-����ً وB =��و��,� ظ)�ً *	 ا�>)�ن ؛ �2@ا �@�] ا���-� ��b د��8ً /�

�)� و�	 ا����� ا�)�-� B إL[�ل �� رده 1Pر��
-� X2(= B �,وأ ، .  
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 ً����n5 ً���-�أ*� إذا ��ن C)� ا���=? �����Kً و���F_ *������ د���8ً /
�
2(� g5ا�*��ان ا���? �� ا����رض ا� �ة  �2@ا ھ�/��L;ل ا��، وھ)� =

# 	* � B �,إ��و�[	 ا��@ي =)���i ا������k /-��� ھ)�� .  ��=� ا���� /-. ا�)
�� B�R* �3, B �2@ه � ��,�C;1 اCا����ھ� �� درا Q2(* �(�(3# أ,)� إذا �ھ

  .،وإن /�L .-/ �Rء *	 ذ�] �8 =��و ��,� *	 أ,�ر ا�)�در ا����1


�1 ـ ر�
� هللا3�# 	 ـ وا/-� أنَّ ھ@ا s, Bاع ��� /)� أھ� ا��-� ، وا


g إ��� إذ =��ل  �C2@ا ، واإذا ��5 #��رض د��8ن C�اء ��,� : [ ـ =��ل 
�-���ً ؛ ����اO�S أن =���ل / �Fuوا ً���
C �

���	 أو /�-��	 أو أ��ھC :

 �
G= B-��� إ*��� أن =[�,��� �����n5	 أو =[�,��� ظ)����	 وإ*��� أن =[���ن أ����ھ
�
2��Pز #��ر�ن ���8 =��3�����n���C�اء ��,���  �����n5ً وا���Fu ظ)����ً ، �k*��� ا�

 	� ��-/ YU�* وھ@ا ، ً���
C �Fuوا ً��-�/ �

���	 أو أ��ھC أو 	��-�/
وإن ��ن أ�� ا�����-�	 ا�
���ر��P	 ����n5ً دون اA� ��Fu,�� ... ا���8ء ، 

�#�Uق ا���8ء ، C�اء ��ن ھ� ا��
��َّ أو ا���-�، �Aن ا�>	  �
=��# O3=

���ً ظ)S �,�� وأ*� إن ، 	����	 �A,� =ُ"�ر إ��. ط-�g��= B {�S��# O ا��

 ً��-�
���ً أو /C اء ��ن�C َم َّ�ّ�
2
� #�S} ��ن ھ� ا�ُ=k� ،�
] أ��ھ
]124[

 .  

4  Y���# B �2,A� 1���K l,�� 1 إذا�-��� ا�)Bا����? أن ا�� 	ـ ظ
، و��@�] �A,�� راح  /)� ا��ازي ا�i�LBل �kو=-��2 إ����C .�-/ B ا�����ع

��= B �,أ �(�= �
  .ر ,"�ص ا���� �Y �5رھ�=-
sه 

، ���Aن  وإ,
��� أُ#��� ا������? *��	 ����? /���م ا�������2U# ���� �,k ا������رات
، و�[)� أ�
} إ�.  ا��ازي �� =�� إن ا�i�LBل �kو=-�2 ھ� *	 �ب ا����ع

�� ا���-��1 ا��1���n أن ,�U�ض B��-� 1�U��G
أ,� =[g�* �(�U رد ظ�اھ�ھ�� ا�

����، وھ�@ا #kو=�� إ ا��-� �2 إ�. هللا #���.S  ��@� �i��M, أن ��((]
، و=

�-��� ,����l أ=���2 ا������? ��5�ل .  ا����kو=8ت ا�������C .��-/ 1�-���"U ا������ع
@�� #-] ا��kو=8ت /-. ا��U"�� ؟؟: [ا��ازي[!!! .  

5  .�-/ �����*�ن ا��= �2,kـ  و��5 أن أ�Eدر *�1�k ا#�2م ا;�L/�ة 
�����ن ا#����Uق ا;*���1 ا8���Cp*�1 /-���. أ����K ا 	���* ���� B �����
����1�kا�)�  ،


�ن =����ون أ,� =����� ��n5ً أن =k#� �� ���ب هللا #���. أو ��� -�
���
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���، و��5 ��5ل #���رك و#����. ��� �����  �8م أ�� *	 رC-� *� ="�دم ا��
�َ���ْ�ٍم =َْ��ِ-ُ����نَ [ا�[����=� ِ� [

]125[

�َواِت [، و����5ل #������.  َ��� إِنَّ �ِ���� Yِ���-ْFَ ا��َّ

] ا�)2ََّ�ِر uَ=�ٍت ِ;ُو�ِ� اْ;َْ��َ�بِ َواْ;َْرِض َوا8ِ�Fِْف ا�-َّْ�ِ� وَ 
]126[

��ل  = Bو ،
3�از أن =k#� �� �8م هللا #���. أو �� ��8م أ��� *�	 ر�C-� *�� ="��دم 

أط�C �Uاج /�-] : ا���� إB *	 ��ن /-. ��L-1 ا�)"�رى ا�@=	 =)�دون
  . وا#��)�


����1 ر�
���� هللا إذ =�����ل /���	 ا�)"����رى�# 	���
g إ����. ا����Cوا] : Bو
s�
= ��(/ s�3�= ��* 	��ون �	 *� =��-� ا���� و=�n-� و=�-� أ,� *
�)g و

)���U وB إ����oت ����� ���]�= B8 =������ و��� ����، وأن ا�����C أ����Fت  ا��
��)�ع ا;ول ��G# ز أن�3= Bو �,�Rع ا��(�� [

]127[
 .  

 ������� /��	 أ���� *��	 ر���C هللا ��K-�ات ر, ���� ���
�[��	 *��� ا��[��� ��
��و=�n-� و=�-� أ,� *
�)g؟ إ*� أن ا�)�� ���E  و8C*� /-��2 *� =��-� ا��

�-�Cهللا /-��� و .-K ل�Cإ�. ا�� ����, l�R# B �
* �2� {��K  ��*وإ ،
��ل *�)�. ���E ا�
�)�. ا��@ي #���در إ��. ذھ�	 (
أن ="} ا�)�� و=[�َن �-

x(�5رئ ا�  	�/ ����" x(و=�� ا��k# �ھ� ���-/ O�Sا�ن ا��وھ)�� =[� ،
�دي ا���أي إ��. *�)�. B ��-�C ="��دم  ذ�] ا�
�). ا�@ي #��در إ�. ذھ)�

��
�1 ر�
� هللا إذ .  ، وھ@ا ھ� *� =�)�� ا;�L/�ة ا���# 	
g إ�. ا�Cوا
و�� ��ض /-. ����C ا�����=� أن ا����� ا�"��=} ا��@ي B =[�@ب : [=��ل

���X ا;����Fر �-��sم أ���� ا;*���=	 X5���, : ���=وk# ا�)����5 أو O=@��]# ���*إ
��ل(
]، و�i�(= B أن =�z5 g ھ@ا �� =�g ، �[	 ـ و� ا��
� ـ  ا�

]128[
 .  

6  ً���=�E ً8��, ���, 1��
�# 	�ـ و*
�� =���R ا�i��CBاب وا��ھ1�M أن ا
��م ، ���ل # �* _��G= ...] : ��" ,�2=�1 ا�����ل"ذ�� ا��ازي ��� أول ���

����ل 	��]
= B 1�����K;ا ������

���ت ���� ا������، إذ ... أن اB����CBل 
*� د��� /�-� =)�X5 *� دل /-�� ا���آن و�� =3�ز أن =[�ن �� ,bU ا;
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 g
��
��ل ا� �nG= [
]129[

وھ@ا ��* b�S�داً �� �8م اp*�م ا���ازي .  
� وB " ,�2=1 ا����ل"ـ ر�
� هللا ـ ، إذ �� =�3ه *��Y ا�[��ب �� أول  ،

 	��� #"* ��R]� ��U	 ��UKت *nG�ط1 ا�[���ب ، و��-�� *
�� ����� ا
���1 ا,� ، 1����U�g5 �� ھ@ا ا�knG ا����U ، إذ  #�
�* 1	 �U>� وھ� ��

.,�O ��*�م ا��ازي 5��U� ًB=�ً وھ� �يء *)�؟؟؟ 
 ]130[

 .  
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ومن العجيب أن حمقق الكتاب ـ ساحمه اهللا ـ تابع ابَن تيمية يف نسبة معىن هذا الكالم لإلمام الرازي رغم أنه مل جيده ] 130[
  .يف كتابه 

96



ـ   

  :�5ل ا����?

����C�(�ل ا������وlْ����5 ����� ا�[�����ب وا�����)1 ظ����اھ� *���	 : [=
���U� ھ� /-��. ظ�ھ�ھ�������أ��K�ل ا�[���U : [و=����ل ا��)����C.  ]ا/�

1�C  ...اھ���3د ظ�
 ������ ا�[���ب وا���)1 ا��
�] �� أ�K�ل ا��
1�/�Mا� gاط��  . ]*	 �2P�/ ��E /-. ا���اھ�	 ا���-�1 وا�

  

  :أ,"ل

�َ��ْ��َْ�َم ,َْ)َ���ھُْ� َ�َ
�� ,َُ���ا �ِ�َ��َء : [ـ ��5ل هللا #����. ��� ����� ا��>���1
] =َْ�ِ*2ِْ� ھََ@ا

]131[
َ �َ)َِ���2َُ�ْ : [، و�5ل #����.  ] ,َُ���ا هللاَّ

]132[
: ، و��5ل #����. 

] َ
ِ�َ�َء =َ�ْ�ِ*ُ[ْ� ھَ�َ@ا إِ,َّ�� ,َ��ـِ�)َ�ُ��ْ �َُ@و5ُ�ا ِ� �ُْ���َِ, � [
، ��* ��2	 �UKـ�ت ]133[

  . #�ـ��. هللاُ /	 ذ�] /-�اً ���ـ�اً !  هللا #���. ا�)�ـ��ن؟ 

أو ���l وا1�S ! أو ���l ھ@ه ا�)"�ص *"�و�1 /	 ظ�اھ�ھ�؟ 
��)���ن =[�ن ����اً ؟ ! ا��kو=�؟  .���# �  . !أو ��b ا�@ي ="_ ر

ھ@ا و,���ه ھ�� *�� =�)��� ا;��L/�ة *�	 و�5�ع ظ��اھ� *�	 ا/����ھ� 
�U� ��  .  /-. ظ�ھ�ھ� �

�َ. : [ـ  و�5ل هللا #��رك و#���. 2Lَْ;ْا�َِّ@ي =َْ"-َ. ا�)َّ��َر * َو=3ََ�َ)2ُ�ََّ� ا

�ُت �2�َِ� َوB =َْ��َ.* اْ�ُ[ْ�َ�ى َُ= B َّ�ُo [

]134[
و��5ل ر�C�ل هللا �K-. هللا .  

�-��Cو ����-/] : Bن �����2 و���#�
= B �2,A��� ���2-ھ��� أھ 	أ*��� أھ��� ا�)���ر ا���@=
، �1UK �U, {"= �2 ا�
�ت و1UK ا����ة �Aط8ق /�	 ا�[����  ]=���ن

 ��2U# ؟ وھ����� Bو l��
 b��� ��,ل /)�� إ����� 2S)�؟ وھ� ="} أن =
 1��U(
���� ا�����ة ا��ھ@ه اO�� 1=u ظ�اھ� أ��Uظ�2؟ ؟ أم إ,] U�C��ھ� 

�
g إ��. ا������ ا�	 ����R ر�
�� هللا =U��� ھ)� *�����)�ً ��Cق؟ ؟ وا�����
1 ����ل

�ت �����=} وB =��� ���ة #)��U: [اu=1 ا�[�== B أي[ .  
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  . 14السجدة آية  سورة] 133[
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�8َنِ [ـ و�5ل هللا #���رك و#����.  3َّRُ�ُغ �َُ[�ْ� أَ=2َُّ�� ا��Uَْ(�Cَ [
]135[

  ��2� ،
�= ��o [���5 ذ�� ًB�i�M* ن��]= و/8 �S 1 /-. أَنَّ هللا=uغ ="} ��2 ا��U

	�-�Rب ا�����  �-i�M= B ��,�2 وأ���C��
، أم إ,] U�C��ھ� k,�2 و/��ٌ�  

g إ���. ا������� ا��	 �����R ر�
��� هللا =����ل ���� ���Cء؟ ؟ وا���L 	��/ ء���L

1�
���ل  وھ�� *���وف ��� ��8م ا����ب: [*��ض #U���ه ��=�1 ا�[�== ،
[� 	E�U#; �iL ���ل �E .-/ [,@Fu#] ، و*� = ،[ .  

*�-� �� ����K /	 أ� ھ�=��ة ر��P هللا /)�� ـ  روى اp*�م  4
����ل =���م : [أن ر��C�ل هللا ��K-. هللا /-���� و��C-� ���5ل= ���Sو s��/ إن هللا

1*���، ���_ أ/��دك  =�� رب: �5ل.  !، *�lP �-� #��,�؟  =� ا	 آدم: ا�
أ*� /-
l أن /��ي �8,�ً *�ض �-�� #���ه؟ : �5ل.  !وأ,l رب ا����
�	؟ 

...]  !���S#)� /)��ه؟ أ*� /-
l أ,] �� /�#� �! 
]136[

��* ��2	 �U�Kت .  
�؟ !!! هللا #���. ا�
�ض؟  Y�-= ً�P�* ض�
#����. هللا /�	 !!! وھ� =

  . ذ�] /-�اً ����اً 

�2@ا ا�)x ـ  /)�� ا;��L/�ة ـ  *"��وف /�	 ظ��ھ�ه ا�
�2U�م *�	 
2
��� ���� ��P�ء �5����C و#�
���� ا;����Uظ� O��3=#�����. ����  ، و �����وھ��� 5 ،

 �C��
l أن /��ي �8,�ً *�ض �-� #��ه؟ أ*� /[ا���=? ا�- ! l�
أ*�� /-
  . ]أ,] �� /�#� ���S#)� /)�ه


�1 ر�
� هللا /-�. ھ�@ا ا����=? إذ =���ل�# 	: و*	 ا�Y�-�# O=�i ا

]g3َُ= ض و���
= �� �,���C أن هللا �� {=�K *�ض /��ه  وھ@ا 	و�[ ،
�� ، *U��اً ذ�] S ��3� ،  [,k�S �/َ�َ/� و*��Pَ�* �Pَ و�Sع /��ه

، �-��� =���Y ����  ، و���� /�#��� �����S#)� /)���ه أط�
���� �����Sت ذ���] /)���ي
� =�����ج إ���. #kو=�����U� ?=ا����� [

]137[

���1 ر�
��� هللا .  �# 	������ ,��U. ا�

، و����� ا�����=? /-��. ا�����S ا�"����}  ا�
���ض /��	 هللا #����رك و#�����.
��U, ?=ء �� ا����S اً  ا�@ي����U# [ذ� .
C �(]� ،  ���
��# 	�* .�، وأ

: و=���ل ��] ا;��L/�ة!!! و�kن ,�1n ا�8Gف ھ�� ��� ا����
�k#  ، 1و=8ً 
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l�L �* � ِّ
C  1
���] ] *�lPُ [، و�[	 #U���ك �[-
��ض و�[�	 [= ��
،  ]*�l�Pُ [ھ� ��Kف �-
�)�. ا�
�2U�م *�	 ظ��ھ� �U>�1 ] *�ض /��ه

 �� �Fظ�ھ�ه إ�. *�). آ 	م *�2U
� /	 ا�
�). ا�U-ف ا��K و��? إن
����2�ى وإ,
��� ������� دل 	��]=  ���Cا ����-/ Y��-n, ا���@ي �؛ ���2@ا ھ�� ����-/

  . ]ا��kو=�[

5  ���C��=��� /����دي ���� أن أو�[��� [ـ و���5ل هللا #�����. ���� ا�����=? ا�
 ���� l���n/k� �,��k���� وا���� �����K ���� ا����5* �](��Sوإ,���[� و �����Fوآ
 ��Fإذا أد z��G
�x ا�ِ(�= ��
� Bي إ��(/ ��
��x ذ��] *, ��* ���k�* وا��

] ا����
]138[

 ��2U# ـ�=_  ، ��2 ="} �] أن�Mت ھ�@ا ا����=? ا���
-� 	�*
����ار *��� 
 ��c��C وا���� ���� .��n/إذا أ x�أن *��� /)��� هللا ���S و/��8 =��)

���ة ؟pا ����� l��-Fء ا������ إذا أد���* x�����. و���� ����ن ذ���] ا�����ر ! =��)
أو إن ا��اOS ھ� أن ,�2U ھ@ا ا���=? ا��Mـ�=_ ����S ً8��P !!! Oاً ؟

��5��C !/ �* x ؟ (= B .���# أن هللا .(�
x�،  )�ه أد,�. ��5ر *�	 ا��)
وأن ا�����M ا��ارد �� ا���=? B =��اد �� �C�ى ا����=�X���� O أذھ��ن 

  . ا�
�Gط��	

6  _ Bص و�اھ� ا�)"���<و/-. �� ��ل �Aن ا;��L/�ة =�Fk@ون 
�U-ف *�). ا��K .-/ ل�= ����� Bن /)�2 إ�*�� /��� /)��  =��� �وھ� ،

، و��b �)��  ا���آن /-. ظ�ھ�هو: [اp*�م ا���2�� ر�
� هللا #���. إذ �5ل
13� Bظ�ھ�ه إ 	/ �-=s, [و�5ل.  ]أن : �-R
 Bك ا�>�ھ� إ��� �S8 و�


� ھ� أ5�ى *)�] أو 
]139[

 .  

7  x(ون ا�����U= ?��� ة�/��L;5_ ا�* 	* ً��i��* l(� ـ  وإذا
أ���,�ً /-. ��E ظ�ھ�ه؛ ��,>� �� �8م اp*�م أ�
� ا	 �)�� ر�
� هللا 

  . ، و�[	 b(# B أ,B �2 =����ن ا�>�ھ� إ�M ����� Bء ذا#���? =��U ا�

��
: l�k�C أ�� /�	 اu=�1 إذا ��,�l /�*�1؟ ����ل: �5ل /�� هللا �	 أ�

1(�������=? #U���ھ�  ،  ��، إذا ��,l اu=�1 ظ��ھ�ة ��)>�� *�� ��Sءت 
ُ �ِ�� [، *��R 5���� #����.  ، ھ� د��� /-�. ظ��ھ� اu=�1 ا��)1 =ُ���Kُِ[ُ� هللاَّ
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] ْوBِدُ��ْ أَ 
]140[

  ���-/ g�5و 	1 /-�. ظ�ھ�ھ�� ورث ��� *��=uا l,�� �-� ،

�ً وأ,��  ا�C و��-��* ���� Bث *�-� ����اً و�= B ءت ا��)1 أن�S �
-� ،

O#�]* ��/ Bث �5#� و�= B  [ذ� 	ھ� د��� /-. *� أراد هللا * ،]141[
 .  

���
����ل: و���5ل /���� هللا ��	 أ�= ���
�l أ��C : اف���n
��	 ���� =��kت �
��ما� �3� b�-� ��-/ O3= �*ر و�
ا��Q [، وإ,
� 5���  s=�رة ور*� ا�3

1��/ [ �-�Cهللا /-��� و .-�K ����5 ��M= ء��L;2@ه ا*�	 أدرك [إذا �Sء 
، �-� ��ن /-. ظ��ھ� ھ�@ا ا�[�8م ���ن ��5  ]ر��1 *	 ا�"8ة ��� أدر��2

و*�	 ا���s�� Q/� أن : ��5ل أ��: ��o ��5ل.  �
-8�K l#� إذا أدرك ر���1
و�5_ ����1 ورg�S إ��. أھ-�� : �Q /���1 �-�� ���ن /-�. ظ��ھ� ا�[�8ما�

 ووط� أھ-� وأ�Kب ا�"��
]142[

 .  

�
��ل �� ��=? أ�� ھ�=��ة /�	 : و�5ل /�� هللا 	 أ�= �
�l أC
 �-�Cهللا /-��� و .-�K ��(ى[ا������=����k# 1 ا�#U����ه  ـ وهللا ]: أ*��ت 


�=)1 أ/-� ـ  �U} ا���ى�� 1]* l��� ، �� �*�2، و 1(=�
، B أ,�2  ل ا�
1(=�
�� #�k-�2 أ�8 إ,
� #�U} ا���ى 

]143[
 .  

و�5 أ�Lر اp*�م أ�
� ر�
� هللا إ�. #U��� /�د *	 ا�)"�ص /-�. 

	 ذ�] ��=?  ��E ظ�ھ�ھ�� ،]�(* b�-� �( َّME 	* [ ?=و��] ��
� 	�*

�(* b�-� �(�-/ ا��8ح[ ��
 /-�. ا������k وا����M=�: ، ��5ل أ�
]144[

و*�	 .  
ھ��@ا /-��. : ، ���5ل أ�
��� ]8��oث *��	 ���	 ����� ���2� Y����(*[����=?  ذ���]

��-i145[ا��[
 .  

8  	�* ��2� _��� 	��
�R/ 	� {���K 	� �
�* ��Mإ�. ا� g
�Cـ  وا
 ً���L 1�,آ��، �MF �o أن B =[�ن *� �2
�� *�	 اu=��ت  �X ا�>�اھ� ا�

                                                 

  . 11ء آية سورة النسا] 140[

  . 350ص : مسائل اإلمام أمحد لولده عبد اهللا] 141[

  . 239،  222ص : املصدر السابق] 142[

  . 445ص : املصدر السابق] 143[

  . 579ص : السنة للخالل] 144[

  . 311،  1/245: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى] 145[
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��� أن : ��5ل ر�
�� هللا.  ا�[�=
1 ھ� ا�
�)�. ا�
��اد *)��2 ���اح =cو���2
��
� ���2 : ل=���nC .-/ 1} ا��DU1 ا����
إذا K} *� ذ�� *	 إ,sال ا�

�p*[���ن إ,��sال إ,����ن /-��. ��n��C؟ �����3�اب أن ظ���ھ� ا�����آن /���م 
����ل هللا #�����.  ، وأن )��� آدم B =�����ن إB ���� ا;رض إ*[���ن ذ���]= ،

]�2�َِ��� #َْ��َ��ْ�َن َو�2�َِ��� #َُ
�#ُ���َن َوِ*ْ)��Sُ�َGُْ# ���َ2�نَ [
]146[

ھ��@ه اu=��1  و,����.. ، 
�)َ���ُ�ْ� َو�2�َِ��� ,ُِ����ُ�ُ�ْ� َوِ*ْ)Sُ�ِ��Gُْ, ���َ2ُ[ْ� #َ���َرةً أ��Fَُْ�ى[5����� #�����. َْ-Fَ ���َ2(ْ*ِ [

2@ا ا�>�ھ� . ، ]147[ @Fk, أن OSا��5ل. ��� �o] : 	* ًض أن أ��ا�� �و�

� وl�o ذ�] �o����n5 ً�#ً أ*[�	 �)� آدم #
[	 *	 ا�)ـsول /-. nC} ا�

1: �
�اد �����ة ا�
@��رة�
� اu=1 /-. أن ا��/�
��ة ا�3���
،  ا����ة ا�
] ����ة اp,��ن /-. ا;رض

]148[
 .  

9  ���� [َ���
ـ ���Aذا و���S,� /)��� ا;���L/�ة أن *��	 أ��K�ل ا�[���U ا��
 .��-/ �2��P�/ ����E 	��* 1(���اھ� ا�[����ب وا�����3د ظ��
 ������أ��K�ل ا��

��K ُّ�G# ِّ���"� 1 ؛ �-��)�-� أن ھ��@ا�/���Mا� gاط�����ت ا�����اھ�	 ا���-���1 وا�
	�
��� /��ام ا�
��ـ-��/ 1�/s/=�=�ون ز 	د15 ا�@=�,sا�  ��R
 	��3��* ،

َ �َ)َِ��2َُْ� [ 5ـ��� #���.  ] ,َُ��ا هللاَّ
]149[

، و)�� ذ��] *�	 ا�)"��ص ا����  
�n���/ 1��/	 ��Cـ���25
، أ*��� ����2  =�=���ون �2
���2 *��	 ظ�اھ��ـ� ا;����Uظ ا�


� =>* �2	 �U* �,��*دا#�� ��2@/ ���"ا أ*�� ا�)P �� x�ء Cـ���5 
��-/ YU�*  ـ ���(� 	�، و=[�U)� �� ھ@ا ا���ب *� #���م /�	 اp*�ـ�م أ�
�� ا
  .ـ  ر�
� هللا

��*�ت أن 10
� ا���� �� �C�(�وا���ع [ـ  ذ�� ا� �U]ل ا��Kأ 	*
 ���"U# ��E 	* 1(�اھ� ا�[��ب وا���3د ظ

�ن =pا ����/ �� [�
ا��

������= B ��*ظ�ھ�ه *)��2 و �����= �* 	�[  . ��o ح��Mأ*�� : ��5ل ��� ا�
 .����# ����5 	�* 1�
�k�ھ��1 ا�)��ر وا�>- 	�-���ُ [ا�[Fk]� �U@ ا�R)�=1 ا� هللاَّ

                                                 

  . 25سورة األعراف آية ] 146[

  . 55سورة طه آية ] 147[

  . 126،  125ص : دةرسائل يف العقي] 148[

  . 67سورة التوبة آية ] 149[
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�َواِت َواْ;َْرضِ َ ] ,ُ�ُر ا��َّ
]150[


� هللا �Cوا 	��2�pر أ��� ا�و���  وأن ا�) ،
]151[=)>�وا إ�. ا1����C ��ن ا�)�ر إ���i�* �,; ً�2 ��دث 

 .  

ا��)��C �8*� و#k*�� ا�
��Rل ا��@ي  ��,>� ـ ر/�ك هللا ـ  ��_ ��َّ�

�ا*� 5��� و*��U, �K�� ذ��ه  . ، وا�
�ء أدرى 

                                                 

  . 35سورة النور آية ]  150[

  . 48،  45ص : شرح املقدمات للسنوسي] 151[
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  : �5ل ا����?

���ح *�[-
�ا;���L/�ة أن ,"���ص ا�[����ب وا����)1 ظ)���1 [ َّK

* l	 �M/ /�ارض-C إذا Bإ 	��  . ...]ا��1�B و��U# B ا��

  

  :أ,"ل

1 ـ  ا�
��وف /)�� ا;��L/�ة و���Eھ� أن ,"��ص ا�[���ب وا���)1
1����B�2 ظ)���� ا�����D�������n5 �2���D ا��1����B و  �2,k�������ـُ� ا�������? (� ،

��2@ا  {����K ����E 1���Bص ا�[����ب وا����)1 ظ)���1 ا���ن ,"��k������K�ا 
  . اpط8ق

 .����# ����5 1��B1 ا�����n�ُ [و*	 اu=�ت ا���آ,�1 ا�[�=
�1 ا� َذ�ُِ[�ُ� هللاَّ
]َرُُّ[ْ� B إِ�َ�َ إBَِّ ھُ�َ 

]152[
ُ �Uَََ�َ�#َ��َْ�  َ��َن �2�ِِ [،   
� آ�1َ2ٌِ إBَِّ هللاََّ [

]153[
  ،] �ُْ5

 �ِ�ِ-Rْ
ِِ
Rِْ� ھََ@ا اْ��ُْ�آِن k�َ= Bْ#ُ�َن ِِْ,bُ َوا3ِ�ْ	ُّ َ/-َ. أَْن =kَْ#ُ�ا  
lِ�َ اْ;ََِ�Sْا 	ِِ�َ�
] َو�َْ�  َ��َن Xٍ�َْ�ِ� �ُْ2Dُ�َْ َظ���2ِاً 

]154[

�Lَ �ِ�ِ-Rْْ�ءٌ [,  ِ�َ bَ�ْ�َ�[

]155[
  ،] �ْ�ُ5

ُ أََ��ٌ ھَُ�  ]هللاَّ
]156[

 ��R� ھ���E�2  ، و��Bة إن د�/�L;ا 	�2 �5ل أ�� *� ،
  . !!ظ)�1؟ 

2 B 1(�ص ا�[��ب وا��ة أن ,"�/�L;ا �
ـ /sا ا����? إ�. *�[-

���* l	 ����M/ة /����ارض-���C إذا Bإ 	�����
�ر  #�����U ا������Ppو*)����2 ا ،

  .وا�
��رض ا���-�… وا��x�"G وا�)�� وا��LBاك 

� ا��# 	* � B�2 *�)�هU� ل��
� *�). ھ@ا ا�[8م؟  � ،  

 ،Oدات وا���ا���U

�3د ��2 *��,� ا� �2U# B ص�ه أن ا�)"�(�*
�(* � B �Fء آ�L ھ)�ك � O���C;�2َ ا� �وھ ، .  

                                                 

  . 102سورة األنعام آية ] 152[

  . 22سورة األنبياء آية ] 153[

  . 88سورة اإلسراء آية ] 154[

  . 11سورة الشورى آية ] 155[

  . 1سورة اإلخالص آية ] 156[
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��8R ���5ل هللا #�����. ���� 5"��1 /���د�] : �َِ��َْ����ْ*ُ ً���Pَرأَْوهُ َ/�ِر ��� َّ
َ-َ�
ِِ� ِر=ٌ} �2�َِ� َ/َ@اٌب  أَْوِد=2ِِ�َْ� 5َ��ُ�ا ھََ@ا َ/�ِرضٌ  �ُْ�-ْ3َ�َْ�Cَْ*� ا �ھَُ �َْ �َ,�ُnِ
ْ*ُ

ُ� ُ���َّ �Lَْ�ٍء k�َِْ*ِ� َر��Kَْkَ� ��َ2َُِّ��ا B =ُ�َ�ى إBَِّ َ*َ���ِ�)2ُُ�ْ * أَ�ِ�ٌ�  ِّ*�َ�ُ# [
]157[

 

  .��2 د*�ت ا��=} �� �Lء؟ 

��[��ب وا��)1 [�
 k= �5#� *	 =�/� أ,� =�
� را=1 ا��/�ة إ�. ا��

، إن ا����=} ا����� أرl-��C /-��. /���د �
-��l إ�����2 ا����@اب  ,����: و=����ل
، وأ��5 *�� =���ل  ، و*	 �� =���� ھ@ا ��2� ����� ، ود*�ت �� �Lء ا;���

 ����U# 1(���ص ا�[����ب وا��ن ,"��k�� 	*c��= B ���D* ل���P إ,��� *�����ع �����
	��  . !!!ا��


�ر : ����ل ��P1 إ=uا �U�  ـ /���ك هللا ـ  [-Cر .-/.  


�ر؟ : ����لPpص !و*� ا�ر �� ا�)"��
Pإ B ،  و/)��,� ����ب ،
�-Cهللا /-�� و .-K �(��, 1(Cو �(  . ، و��2
� ا��2ى ر

��ل �� �� :.-، و���F ا���2ي  ، إن أ�Kق ا����=? ����ب هللا #����. 
 ً8=�� ��
2(/ .�P�, Bو ،�-�Cهللا /-��� و .-K �
، و�[�	  ھ�ي ,��)� *�

 .���# ���5 ��] َّ��ُ �ُ 
�ر]  Lَْ�ءٍ  #َُ�*ِّPإ �=��#�*� �� �Lء �5� : ، وا��
{=���  .، �L �� Bء /-. اpط8ق �-��*�� 

  .و*� ا����� /-. ذ�]؟ : ����ل

، و�� #�*�  إن ا��=} د*�#�2 ود*�ت *�ا�2�L وزرو/�2: ����ل �� 
�2(���*  .���# ���5 ���� ،] ْ�ُ2ُ(�ِ���َ*َ َّBُِ�َ�ى إ= B ا��َُ�Kَْkَ� [

]158[
، أي  

��l و�� #�*� 	���
  .  ��U[� و#��. إن ا�

3  ���Sو s��/ ل هللا�هللا ��5 ���
ُ����ُّ [ـ  ھ��@ا و���5 أّول اp*���م أ�
��� ر�
 ُ���َ2Sَْو َّBِْ�ٍء ھَ��ِ��ٌ] إ��Lَ[

]159[
 ���������� ���Lء *
��� ����O هللا /-���� ا�U)���ء : 

��ء وا�82ك ھ-]�-� ���-F 160[، وا�3)1 وا�)�ر[
 .  

                                                 

  . 25آلية ، ا سورة األحقاف] 157[

  . اآلية السابقة] 158[

  . 88سورة القصص آية ] 159[

  . 1/28: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى] 160[
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�� ا�)�-��1 ـ و�ُ��-� أن �X ا;��L/�ة ��5ل  4Bا��� 	إ��د#��2 [/� ���
، و*�)���ه أن ا�)"���ص  ـ *)���Uدة ـ  ����U# B  ]ا������َ	 ���� ا���-����ت ,>���

� *	 #���Dھ� *g ا��1�B ا���-�1  ا����	 �� ا���-��ت B � ،.  

5	����� ا�)�-�����U# B 1 ا��Bن ا���k� 	�-����اp*��م : ـ  *
	 رد /-�. ا�
��ل ا��ازي= ?�� ،] :8��� ا�)�-�1 ھ�� ا�F-_ ا��B��� [�
ء �� أن ا��

وا/-�� أن : [�o ��5ل .  ]إ,� ��U= B ا����	 ا�����U= :1 ا����	 أو B؟ ���ل 5�م
{��" b�� �581  ھ@ا ا�[8م /-. إط��-��� ا�)B����
�� ا���5ن ، ;,�� ر

أ*����ر /����ف وS�دھ���� �;�����Fر ا�
�����ا#�ة و#-���] ا;*����ر #)����U ھ���@ه 

���Bت��Bو/-��. ھ��@ا ا ،  [��-���و,��1 
�� ا����
��1 ا�Bن ا�������]# �=����ا��

	���;��Fر ا�
��ا#�ة *��Uة �-� 1��Rا� 	�] ا���ا
]161[

 .  

O"��
: و=��ل #�ج ا��=	 ا���[� ا�@ي و�UK ا����? �;��Lي ا�


�م #�ا#� أو ��Eه D,� 	��]162[وا��Y أن ا;د�1 ا�)�-���U# �5 1 ا��
 .  

  :�5ل ا����?

]K�F 1(�ا� 	�2 *U5�*ة���/ �2 l�R= B �,ا#�  1 أ���
� ا� ،
، وآ��دھ� O3= B ا�i�LBل k# O3= �2(*  ����C .�-/ .�� �2و=-�

�kن روا=�1 ا�"���1 �-��2  ا��kو=� g�n5 إن إ*�*�2 ا���ازي .�� ،
، وأن ���� ا�"������	  *>)�,��1 ��)����1 �����ا���2 و���C ���2<U�اء

   . ...] أ��د=? و�2�P ا�s,�د15

  

  

  :أ,"ل

����ة ـ /sا ا�1/ ��2 l��R# B 1�=��(ة أن ا���)1 ا��/��L;إ��. ا ?����
و*
� =��c /��م �2���K إ���oت .  ، وھ@ه د/�ى /�ر=1 /	 ا����� /)�ھ�

                                                 

  . 426،  424ص : كتاب األربعني] 161[

  . 131ص : جمموع مهمات املتون: انظر] 162[
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1(�����
���ن ���@اب ا������ ا;���L/�ة /���دا *��	 *������ ا�������ة =p�� ،  ،
  .، وا��UM/1 �� أھ� ا�[���� ، وا���ض وا�"�اط

��l: [���5ل إ*���م ا�����*�	 �o وا�"���اط ،  ��� Y��n, ���* O���� .��-/

�ود /-. *�	 2S)� ا���=?* ��S �وھ ، ، ...Y�� انs��
، و��@�]  وا�
8��Y، وB #���� ا�����ل ����L  ا���ضG��2 ا��-/ O�C��= ا��� O�]وا� ،

�g *� ذ��,�ه *	 ذ�]S �� gn5 .-/ 1��o g
]، ود1�B ا��

]163[
 .  

1/�UMا� 	8ل �8*� /F 8: [و�5ل��/ g�U�Mاز ا����S l��o ذاA�� ���� 
1��P�U�CBا l��i- 	(��C ���� �2ت��L 1�����، ���o ھ���  ،�
��	 را*���2 أ��Uھ��� *)

 ��و��
��� ذ��,���ه ردٌّ /-��. ����1 , ...  *"����1 ���g�U��M ���� أھ��� ا�[����
، �Aن ا;���Fر  �Kروا  إ�. أَن ا�g��# 1/�UM ا��ر�Sت وz�# B ا�����ت

����Kkب ا�[�� 1/�UMا� Y-�� ]ا�
ok�رة �Lھ�ة 
]164[

 .  

�L;ا 	ن �1�3 و�[�ا#�ة ��. #[�1 *�( /�ة =��Mط�ن أن #[�ن ا��ُّ
�� ا�
���ا#� *)��2 [، وھ@ا ��ف ��� /��م 1��K �5�ل ا�����?  �� ا�����ة

  . ]=k# O3و=-�

���ة /)� ا;�L/�ة2/ �2 l�R# B 1=د��uھ�@ا  ـ  ا;��د=? ا 	و�[ ،
��2(* ��R� .-/ 1-
�M* ة /)�ھ����، وذ��] ���  �� =
)g أن #[�ن ��O ا��

U# ً�=�(�* أو ً��<U� ً ا#�ا�ا#� #��* x( �2-Kأ l�o ة���/ ��K� .  

���E ��2ھ� =�ردو,��2 Q���= د=�1 ا������u,��2  وا;��د=? ا�و�c=و ،
{���K �(�� l�=ٌل أ,��2 رو��
،  إذا /-
�ا C 1�K)�ھ� أو ��ن ھ)�ك ا��

�����1 �
� l�o ���=�2 *�	 أ�K�ل ا��U��G* l,�� ا  وھ@ا إذا��
، أ*�� إذا /-
  . ��=? أو ,[�ر#� �A,�2 =�دو,� وi�M= B-�ن �kو=-��P_ ا�

 ������13 /)�ھ� �� إ��oت ا�� l��� l,�� د=1 وإن��uوا;��د=? ا

�ة�� �2,����= B �2,أ Bإ  ��
، و�� ��,Y����# B l ا�i��LBل �kو=-��2 �


�ه ّC [8ً �� ذ����* ً�  . ]#kو=� *M[� ا���=?[أ�ّ_ ا	 ��رك ���

                                                 

  . 320ص : اإلرشاد] 163[

  . 331 – 330ص : اإلرشاد] 164[
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)�. �8م إ*��م ا����*�	 إذ =���ل /�	 أد��1 �5�م ھ�� و=�P} ھ@ا ا�
�2�� �2� _��G*] : .إ�� ��DU# B �2 �|��دوأ*� ا;��د=? ا��� =�
�[�ن 

��iً  ا��-���C ��2 �[��ن��
S 	/ �(�Pأ �و=�� *��  ، و�k# .إ�� �*��, ��(]� ،
 ]دّون *)�2 �� ا�"��ح

]165[
 .  

-/ ���������� و���5ل إ*���م ا�����*�	 /��	 اB����Cل أ����Kب ا�����=? 

�ن gD و��C�ن 1��L[ا�"8ة وا��8م =pل ��� ] ا��
/-. دF�ل ا;/


�ن=pا .
، وا����ب  ، ��o ھ�� *�cول وأ*� ا���=? �2� *	 ا��uد: [*�
O��
� ا��Mء ��C ا��Mء إذا دل /-�� أو ��ن *)� �# �5 [

]166[
 .  

]: إن هللا Y��-F آدم /-��. ��K�ر#�[و���5ل إ*���م ا�����*�	 /��	 ����=? 

، و*�)�. ا����=? /-�. ذ��] أن هللا  �ء إ��. آدم ,U���و=
[	 ��Kف ا��2[
و*	 أ���ط : [�o �5ل.  ]#���. Y-F آدم �Mاً C�* ً�=	 ��E وا�� وB وا��ة


� ذ��,�ه �� ="�O /-�� *�رك #kو=� *� =ُ�kل /)��� ا��l�R و/��م   ،
��ار إ�. #kو=� *� =ُ�kل /)� *	 *)���� ا;��FرBا [

]167[
 .  

�kن روا=�1 ا�"���1 ـ  أ*� زْ/� ا���3 g�n5 م ا���ازي��*pن اk� ?��
، وB  ��2@ا *��X #��ھ�: �-�2 *>)�,1 ��)���1 ����ا���2 و��C ��2<U�اء

  .أدري ��_ =�ِ�م ا����? /-. *�R ھ@ا؟ 


�م ا8��FBف /
�� ,���� ا�����? إ����# _-�G= وا�@ي ���5 ا��ازي  ،

�)��� /-��. أن ا...  أ����Fر ا����uد *>)�,��1: [إذ ���5لSا ;,��� أ�واة ���������

�sاً , ...  *�"���*�	���S �2���-/ k��nGن ا����� 	*��ا *�"���,���وإذا ���� =[
�sاً ���S �2���-/ 1]. وا�[��@ب����U# B ا�����o] : g��n ���5ل /��	 روا=���ت ا�"����

	��] وا��
]168[

 .  

                                                 

  . 150ص : اإلرشاد] 165[

  . 335ص : اإلرشاد] 166[

  . 315،  153ص : اإلرشاد] 167[

  . 216،  215ص : أساس التقديس] 168[
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 ���2,; 	����وإ,
��� ����S ا����ازي روا=���ت ا�"��������U# B 1 ا��g��n وا��
، وB  ا��uد=�1 ، ��? �5ل ھ@ا �� *���ض ��=��R /�	 ا��وا=��ت آ��د=1

  . L] /)�ه و/)� ��Eه �� أ,��U# �2 ا��gn وا����	 إذا #�ا#�ت

و5�ل ا��ازي ��م /"
1 ا��واة �2@ا *3
g /-�� *� دا*l ا��وا=1 
، و�S-��  ، و�[	 ا����? �ّ
� ا�)x ��ق *� =��
�� �� #"� �� ا���ا#�

1� �� ا�"��O�� �2-� 1 اد/��� �� ا�"�� ، �2<U� ?�� 	* B ، �
z�� ��2<Uا���2 و���/ ?�� 	* ����رئ ، -� [�@�إن ا���ازي : ، �����ل 

 �2-� 1  . !!!=M] �� /�ا�1 ا�"��

  . !!أھ[@ا #[�ن ا;*�,1 ا��-
�1؟ 

�kن ��� ا�"������	 4 g��n5 م ا���ازي��*pن اk�ـ�  أ*�� �5�ل ا������? 
أ��د=��? و�2���P ا�s,�د1��5 �����@ي و�S#��� /)��� ا����ازي =�G-��_ /��	 ھ��@ا 

  . ا���ل

2
�� و���@=	 رو=�� : [ا��ازي /	 ا���Gري و*�-��5ل ,���	 ا�>�	 

[�	 إ�C)�ده إ��.  /)�2= B ��](* .�-/ ً8
��M* ًا���F �,ھ���L أ,�� إذا Bإ ،

k,��� *��	 وg��P ا�
����8ة و*��	  ���(�n5 �-��Cهللا /-���� و .-��K ل���Cا��
	�o��
] #�و=�3#�2 /-. أو��] ا�

]169[
 .  

{��Pوا 	ا;*���= 	���������Gري ، ������ازي =����	 ا� وا����Uق  	��<
، وھ�� أ,)��  ، 1�D5 gD= �o ا���ا1�P و*�-� و���واة ا�@=	 رو=� /)�2


[	 إC)�ده إ��. ر�C�ل هللا =  B �](* .(�* .-/ ً8
�M* ًا��F �,�Sإذا و

� *�U5)�� *)��؟ ؟ و=�* {�P���U5 *�	 ذ��]� �-Cهللا /-�� و .-K  �وھ� ،

/-�. أو���]  ا�s3م kن ذ�] ا����G *�	 وg�P ا�
���8ة و*�	 #�و=�2#��3
	�o��
، وا�@ي =���� ا����? ھ� أن ا��ازي =s3م �S�د أ��د=? ��  ا�

  !!!.ا�"����	 *	 وgP ا�s,�د15 

  .و��Lن �	 ا���Bاض و�	 ا�s3م �5�ع ا;*�

��� إن اp*���م ا����ازي ر�
��� هللا �
��� ا�R=���� �]��M�Cً *��	 أ��د=��? 
، وإن  ���k/�ر، إن هللا �����b  إن هللا ���UG= B. /-����[�[ا�"�������	 وھ���� 

                                                 

  .  218ص : أساس التقديس] 169[
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.(
، وB ��5ل  ؛ �� =�� /)�� إ,�� *��P�ع] ا�
��} ا���Sل أ/�ر /�	 ا��
: ، و���5ل ، و����ول أن =���S�G* ���3ً *��	 ھ��@ا ا��Lp[�ل و�����P ا�s,�د1��5

]�]��M
، ;ن ظ���ھ�ه =�����D أن ا�)����  وأ*��� ھ��@ا ا�����G ا���@ي رو=���� �
�]�ن K-. هللا /-��� و�C-� أظ��2 ا���Uق ��	 ا���p #����. و��	 ا����Sل 

�k/�ر b�� .���# ن هللا�ر و��ل أ/�Sا�� ����، و���F ا��ا���  ، وذ��] 
إذا -��� ھ��@ه ا��ر���P ���� 1��S_ ا�
�)��. وO��S أن =ُ������ أن ا�[��8م ����ن 

��*1 �� ذ��ت �sال ھ@ا اLp[�ل
 ً�5���* [
]170[

 .  


��1 ر�
�� هللا ��5 =���5_ /�	 5�# 	�ـ  ,�� ا�����? أو #)��C. أن ا
����=? ا��uدي  @F;ا#�اً ا���* b��� ��,�� 1�3�
g  �� ا������ة ��Cوا ،

وھ�@ا ا����=? ��� ]: [��ن هللا و�� =[�	 ��Lء ���Eه[إ��� =��ل /	 ��=? 
] ��ن ,"�ً ��
� ُذ�� �-�b ھ� *��ا#�اً 

]171[
  . 	
)� *	 اP وھ@ا إ�5ار

 1�3� b��� �#ا���

� ذھO إ��� ا�3
2�ر *	 أن ��E ا�
�1 ر�
� هللا �#
����
s ا���=? ��م ا���ا#�؟  ، *���-1 �� ا��E �-� Bوإ!! .  


��1  ـ ر�
�� هللا ـ  =���ل  6�# 	�: [ ـ ,��� ا�����? أو #)��C. أن ا

 	���ا Bا��-� إ ��U= B ا���ا� ��Fو [
]172[

 .
  


�1 ر�
�� هللا =���ل 7�# 	وا�[�@ب : [ـ  ,�� ا����? أو #)�C. أن ا
ـ و� ا��
�� ـ  *�	   ، أ*� ا�"���1 �-�� =���ف ����2 ��ن 5-�8ً �� ا��-_

�-Cهللا /-�� و .-K ��(ا�[@ب /-. ا� �
�#  ... �(* �-�= 8� z-iوأ*� ا� ،
���ھ� أ��R ا�)�س 	
، و��2@ا  ، � �� ا�"��* 1	 z�-i= ��5 أ���,��ً و���


�2�ر S وإن ���ن z�-E ��2,ا�"���} أ��د=�? =ُ�-�� أ ��� _(�Kُ �
��ن ��
Y�� ��,أ �-�ُ= �
] *��ن ا�"����	 *

]173[

�2�ر *���ن [#k*�� 5���� و.  S

  . ]ا�"����	

                                                 

  . 158ص : أساس التقديس] 170[

  . 170ص : نقد مراتب اإلمجاع البن تيمية] 171[

  . ، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 7/516: منهاج السنة النبوية البن تيمية] 172[

  . 250 – 1/249: ابن تيمية جمموع فتاوى] 173[
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-�] /-�. اp*��م ���G ا���=	 ا���ازي� 	* _UG�  ل�����، و/-��] 

[����	 و�sوم اp,"�ف �]# Bو/�8  ، و �S ل هللا�ا [، و#@�� 5�َوِز,ُ�

 ِ��ِ�َ��ْ
ِ�ْ��ِْ�nَ�ِس اْ�ُ [
]174[

 .  

                                                 

  .35من اآلية: سورة االسراء] 174[
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  : �5ل ا����?

]1�U�K 1��

�2 و���=�2R ا�=�2# �5���/ O�� �� أ��#  ��Rأو أ�
 ً�R=�� Bء  �8 #�3 ���2 آ=1 و�
�5 �3# �� �� ���ة �5ل ا��[ [(]� ،

  . ]أو�5ل ا�
�-� ا;ول أوl��5 ا�1UC8U و,��ھ�

  

  :أ,"ل

{��K ��E ا���8م  ھ@ا ���/ 	�، �[�O ا���85,� وا�
���� وا���s ا
�u=���ت وا;��د=��? 1,����M* 8R�*  ���
، و����O ا����ازي واu*���ي و��Eھ

�R]ت وا;��د=?���2 ا��=uا 	* �  .  

 ��� 1��-�وا���O �� ا�����s /-�. ا;د��1 ا���-��1 أ���R *�	 ا;د��1 ا�)
	�U����G

�3د���1 ا�� l���Pأ,���2 و �ھ�� O���]ا� [��-#  	��* ��� B ءBcوھ�� ،

، و��L B] ���� أن ا�����آن  *����ر/��2 �;د���1 ا���-���1 ���� ا��ر1��S ا;و���.
1�-�
� /-. أ5�ى ا��Q3 ا���M* �=�]ا� /�L;ھ� ، وا�E�Kوھ� و@Fة أ�

�22
�2 ا�G"�م و,�ظ�وھ� U= 1 ا����=�nى /-. ا��F1 أE��K.  

1U��C8Uال ا��أ��5 ����
�ل ����O ا;���L/�ة /-��. ,���Lوه : أ*��� ا���Sو ���
�
، و*���� رأوه *�ا������ً �-����Y ذ�����وه  *Y����-� ً����U��G ذ�����وه �-����د /-�����2

  . ���C8)�س

� وإذا أردت أن #����ف أن ا������? =�O���� .��-/ .��(3 ا;���L/�ة ���
 ������5]1�U���K 1����
، �����رgS إ����. ������ب  ]B #����3 آ=���1 و�R=����� Bً ����� ا�

��=����ً  اp,"���ف �-����85,�# 1�U��K ن�����C1 و���* ����U� ،  .��-/ �
���Lوا ،
?=��� 1��* 	�* ��R1 آ=�1 وأ���
�، و��] ا���Y ��� أن #�k*��  أ��R *	 أر

O3��#و!!! .  

أ*� ا�
�G"�ات ا��� �@�l *)�2 ا;د���L �2,k�M� 1ـkن ا�
�G"��ات 
��*�	ا�

� �� ��O ا��1�2 ا��� �@�l *)�2 ا;د�1 ا���Uء U�  أ��"} أن ،

��ل إ,b�� �2 ��2 أد�ـ1 *	 ا�[��ب وا��ـ)1 ؟؟=!! .  
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  :�5ل ا����?

*��@ھO ط��1��U *��)�2 وھ��� ��K����si����� �2ا�� وا����3*� ���� [
x(وا���@وق /-��. ا��� _��M]ا� �=����، و#kو=���  *"���ر ا��-���� ھ��� #

���X ا;��د=? و=U�D�O�� �2,  ، و�5 ="���ن ا�)x ���ا�
  . ]ھ@ا ا�@وق

  

  :أ,"ل

1��5�/ �-��* ����ل = B ھ�اء x(وا�@وق /-. ا� _M]ا� �=��،  ـ #

��� ؟oةَ إ�/���L;ا Y���-= ���
وھ��� ="��} أن =)���O إ���. ! �[��	 ھ��� ھ��@ا *

  .، وا;�L/�ة �� واد آ�F ھ@ا �� واد.  !!ا;�L/�ة؟ 

ا��2�pم إ=���ع : [=���ل و=[�U أن أ,�� ھ)� �5�ل #��ج ا���=	 ا����[� إذ
�� �Lء �� ا��-Q-R�= O ��� ا�"��ر��U�Kأ X���� هللا #����.  x�G= ،  ،

1��3� bاط�ه و�������G ً�*���"�* b���� 	��* 1���o م����� ،  X����� ً����8F ،
] ا�"���1

]175[
 .  

Oھ@
وا�2�pم ��b : [و�5 �5ل اp*�م أ� �xU ا�)��U ا�
�#�=�ي ا�
"�1 ا��Mء /)� أھ� ا� 1���
] �Y*	 أ��Cب ا�

]176[
 .  

�آء *	 ھ@ه ا�)�-1 وأھ-�2 1=�=�#�
  .��;�L/�ة وا�

،  و=��وأن ا����? ـ �UE هللا �� ـ ��U= Bق ��	 ا;��L/�ة وا�"����1
  . !!!، وأن ا�[� /)�ه C�اء  �
� �U= Bق �	 ا�"���1 و�X ا�"���1

2  X���ـ  *��	 ا�
�-���م أن ����Fk���* Xي ا�"�����1 ="�����ن 
_�M]��
g أ,��2 =���*�ن ا�[�M_ وا��@وق /-�. ، و�[� ا;��د=? �Cأ ��� 	

��، �Aن ا���P)� و5�ع *�R ھ@ا *	 ��2D  ا�)x و=cو��ن ا�)x ���ا�
  . ، وھ� د��� 2S-� و��8P �2� *�دود /-��

                                                 

  . من جمموع أمهات املتون 187ص : مجع اجلوامع] 175[

  . 20ص : العقائد النسفية] 176[
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��	 إ��Cـ��ق  3 ���
�* ���] ���
��� �����5 اp*��ـ�م أ����ة Uھ��@ه ا� ����Fـ  أ

��@ )ھ��ـ380(ا�[8���ذي ا�
�����. ��Cـ)1 اھO ، وھ��� *��	 أ/���ف ا�)���س 


��ا /-�� و*� اU-�F�ا ���S*� أ 	����هللا ا�" ��

���ا أن : [، �5ل ر�Sأ
 .-�K ل هللا��Cر ���Sوأو �
�g *� ��ض هللا #���. /-. ا����د �� ���S

�-��Cزم: هللا /-���� وB و����� O��Sض وا���� 	�i8ء ا���������، B  ، /-��. ا��
�2(/ _-Gز ا���ه ; =3��S�ا� 	�* ��S� ��2�� ُz=�Uا�� g�= Bو ، 	�* ���

O���#ا�
، وأ/-���.  ا�)����س *���	 Y=�ّ���K وو����� و/����رف وإن -���� أ,���2. ا�
��*�ت ا��ر�Sت
] ، وأر�g ا�
)�زل ، وأ�Lف ا�

]177[
  . _�Kو�5ل �� و

وأ����Rھ� ط-����ً �-���)1 , ... وھ��� أYU��L ا�)���س /-��. Y��-F هللا : [ا�"������	
] ، وأ���2K /-. ا#��/�2 وا�ouر

]178[

	 �� =[�	 أ���R ا�)��س ط-���ً .  �

1 وا�ouر وأ���2K /-. ا#��/�2 واد/. أ,� *�	 ا�"�����	 ������ ـ �-�)
��	/)� ھBcء ��
�ط� ود/�اه ��ذ1ـ  ا� .  


� ���5 أ�ـ� ��ـ�ر ا�"����	 وھ�� اp*�ـ�م /���ا�[�=� �	 ھ�� ازن و
���� ���5ل ر�
��� هللا ���� #U����� 5�����  )ھ��ـ465(ا������Mي ا�
�����. ��Cـ)1 � ،

َ�اَط ا�ْ [#���.  �ِ��َ اْھِ�,َ� ا�"َِّ��ْ
��� *� /-��� *�	 ا����]ب [: [ُ��
ا�"�اط ا�
، ا�"���اط  ، و�����n-��C ����-/ 1��/��-� bن وB إ����� �����C وا����)1 د�����

����� ا���������Bد ������"��� *���� �2���Lت �����
، و,����L �����-/ l���2�اھ�  ا�
Y����� *� درج /-�� C-_ ا;*1 ا�����
"��ا�  ، ا�"�اط ا� l�n,و ،

�� ا����ةBد [
]179[

 .  

  �
 �o  ��
�* 	� ��
/ x�U� �����5 أ��ـ� ���ـ�ر ا�"�����	 وھ�� أ
 1(C .���
ـ2َ�َوردي ا� و��� /-�� : [،  ��� ��5ل   ر�
�� هللا )ھـ632(ا��َّ

2
��  أو 
B =�ا�Y ا�[��ب وا��)1 و*� ھ� *���Uد *)2
�  أو *��	 /-�. �2
1-��DU bرذ=-1 و��� �ن ـ  �2�� �* ً�(�، =�sداد اp,���ن  *��)� إ��2
� ـ ��

] � ھ�ا,�ً ورذا�1 �� ا��,�� وا�Fuة
]180[

 .  

                                                 

  . 35 – 34ص : التعرف ملذهب أهل التصوف للكالباذي] 177[

  . 34ص : املصدر السابق] 178[

  . 1/50: لطائف اإلشارات للقشريي] 179[

  . يف الباب الثالث من أبواب الكتاب 1/48: عارف للسهرورديعوارف امل] 180[
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��1 ا��"���ف وھ��� ا������ أ�
��� ا������/� �
��� �����5 أ���� �����ر أ ���o
 1(C .���
�� �5ل ر�
� هللا )ھـ 578(ا�� ،] : ً�� َّK�5 إذا رأ=��� وا/>��ً أو

 �-�Cهللا /-��� و .-�K ����Cوا *)� �8م هللا #���. و�8م ر@G� ً�Cأو *�ر

1 ا��=	 ا�@=�،  ، واط���ا *�� زاد 	 =�[
�ن /�Bً و=����ن ���ً و�8م أ

 ����ا ���P�� �-��Cهللا /-���� و .-��K ل هللا���Cر ���
��� ���� =��kت وإن أ#��. 
�2Sو [

]181[
 .  

، و*�	 ��5ل 8�Gف  �2@ا �8م أھ� ا�����Y وا��C�خ *	 ا�"����	
�2Sو ��ا �P�� ھ@ا .  

                                                 

  . 39ص ]: بتحقيق حممد حسين مصطفى [الربهان املؤيد للسيد أمحد الرفاعي ] 181[
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 �,�Rع ا��P�
  إ��oت وS�د هللا:         ا�

  

  :�5ل ا����?

،  ، ھ�� د���� ا����وث وا����م أ*� ا;�L/�ة ��)�ھ� د��� =����[
 �وھ� اB��CBل /-. وS�د هللا kن ا�[�ن ��دث و�� ��دث �8 

  . ]�� *	 *��ث �5=�

  

  :أ,"ل

أوP} ا;��L/�ة ��� ���O ا������ة /��داً *�	 ا;د��1 /-�. و�S�د هللا 
�-� ا����? /)�2 ھ� ا����َ� ا����� #���., �* bو�� ، .  

��M, B ��,A] ��� : [، و*)��2 5���� ـ  ذ�� ا���85,� /��دا *�	 ا;د��11
O�#�� 	�* B �2��U( l-�"� 1���] ��,��Fأ 	�2 *�S  	�* B 1/�(�Kو ،

g,���K Q��C�, 	��* B 1ر  ، و���������K ن�أن #[�� O��Sھ��@ا و {��K وإذا ،
�2o�2 و*���ث أ����(�K g,��" 1�-��* [-Uا����� و����ت ا�  l�,�� إذ ،

* ً��(K O3/وأ _nأ�g,�K 	* Bده إ�Sر و@��= �* ���C 	 [
]182[

 .  

���[� *� ھ��: [و�5ل ا���85,�*�� ا��1��B /-�. و�S�ده؟ : وإن أرد#� 
 O���3/*�[��� ��-��� و 	ھ�ه *�����M,اه و���, ���* g���
S ده���S1 /-��. و���B����

��ه�# [
]183[

 .  

2����
و*	 ا����� /-. إ��oت ا�"�,g أ,�� B =�"��ر ��� : ـ  �5ل ا�
� 8O#�� 8ا����ل )�ء  1�Y���F 8؟  ٍن و��� Y�-F ر��"�= _��]� ، !

ِ�ِ� َ�ْ��َ_ [و=�D} ذ�] |=��ت *�	 ����ب هللا #����.  أ8�َ�َ =َْ)>ُ�ُ�وَن إِ�َ�. اْ;ِ

                                                 

  . 32 – 30ص : اإلنصاف] 182[

  . 192ص : اإلنصاف] 183[
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ـ   

 ْlَ�ِ-Fُ [
]184[

�َُ[�ْ� َوَ*�� #َْ�َ
-ُ��نَ [و5���� #����. ,  َ-Fَ ُ ] َوهللاَّ
]185[

و���E ذ��]  
]186[*	 اu=�ت

 .  

���اھ�	 /-��. و3 1�����S�د هللا #�����. *��	 ا;د���1 ـ��  ذ���� ا����ازي أر
���� ا����uق ���U��C �2��D-�1 /)"���=1: [ا���-���1 ا�[���o 1���*8 ���5لBأ*��� د  ،

، و��2���D  و*�3*�����2 اB�����CBل ����k�ال ا�������ان وا�)�����ت وا�
�����دن
1�����]-� 1����=�-/  ،Oا������ال ا;�����8ك وا�[��k����، و*�3*������2 اB������CBل 

������ *��@��ر ���� ا�Bا���� 	ع *���ء ���� ھ��@ا ا�)�����"��CBآن ا��>����وا  ،
�Ckار ا��)s=� وأ,�ار ا��kو=� .
�
]*�Mوح �� ���)� ا�

]187[
.  

�� /-. و�S�د هللا #����. ,�/��نBرة إ�. أن ا���Lإ x(و�� ھ@ا ا� :

��� ا���uق ا;د�1 ا���-�1 ا�[8*��1Bود ،  O��� ��� ة =�@��ون�/��L;وا ،
1U�C8Uا� 	��
-]�
�م *���8ة ، ���p ا�����ة ا;د�1 ا�[8*�1 /-. ط�=��1 ا�

��2,�
2U= 1 ا�����U��-Uق ا��n�� 1UC8U��2 ا�� Bن إ���DG= B وا���� ،  ،
�2�8� �2���� ا���uق *	 �ب *��رBون د�](= Bرو,��2  ، و��= �� ،

���Uا�� O�� �� �2,���M=و .  

ا�)���س # ���5���K-�ا إ���. إ����oت واO��S : [و���5ل ا����ازي ر�
��� هللا
�����ن ، و*���	 ا�)����س *���	 ا/...  ا�����S�د ����nق#pم وا����]�pا .���-/ ����
�

	�Pوات وا;ر�
��ن اp,���ن  ا�
�Mھََ�=	 �� ا�� O����# �� 1K�Fو ،
1�=�iا� g�، ا��� #��n� �2Mة ��� /���5  و*� ��� *	 ا�
)��g ا�3-�-1 وا���ا

��-/ ��]� ���# 	/ Bر إ�"# B �2,k�1 دا�1 /-�. ا��@ات  =�nوھ@ه ا� ،
1���
����Bت ، وھ��� ط�=�����* 1	 k#* و/-��. ا����ِ
-���2 ور�����/ X	 U,���� ا�

� /)�� *��Mھ�ة ��
ا���ط-1 و�n�D* ���U, ��Sة إ��. اB/���اف ���oAت ا�
�1 أ/�Dء ا����ان-F [

]188[
 .  

                                                 

  . 17سورة الغاشية آية ] 184[

  . 96سورة الصافات آية ] 185[

  . 9ص : املغين] 186[

  . 92ص : بعني يف أصول الدينكتاب األر ] 187[

  . 451،  448/ 2: املباحث املشرقية يف علم اإلهليات والطبيعيات] 188[
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ـ   

  :ـ  �5ل ا��رد=� �� *)>�*�� �� ا�����ة4

������kن ا�� �-/��������������K _
���S�دِ   

*������	 وا��������Sت ا��ا�������� 
  ا�
���دِ 

إْذ ظـ����ـ�ھ� ����kن ������ 
  أoـ�ِ 

=2ـ�ي إ�. *�oc،��/�ـ��ِ  
]189[

  

  

 �� �,���l,k #�ى أن ا��رد=� ر�
� هللا �� =�-] *�-] ا�-
  .، ا�@ي ذ�� د��� ا���وث وا���م  ا�3�ھ�ة

ـ  وا/-� أن اB��CBل /-. وS�د هللا #���. ��وث ا�[��ن ��2�pم 5
�"��راً /-�. ا;��L/�ة و���ھ�* b��� �*1 وإ���*�2 أUC8U��8ة ا�*  ،


��1 ر�
�� هللا =����Gم ا�# 	�� إن ا_�5�
،  ������ ذا#�� ��� *��R ھ�@ا ا�

g إ��� =��ل�Cوا: ��(E �=��5 د�S�* 	* � B �,أ ���Dورة ا�� �-/ �5

، إذ ,����	 ,����Mھ� �����وث ا�
�����o�َت ���������ان وا�
�����ن  /
���� ���C�اه

�)����g ، وا�������دث *
[����	 وا�)������ت* Bو O����Sا� b������ ،  �����-/ُ �����5و ،

��� ���� *��	 *���ِ�ث B َ�َث���
��n��PBار أن ا� ��]

��� ���� *��	 ، وا� B 	
�Sِ�*  .���# �5ل �
�ُ�نَ [، �ِ���Gَ�ْْ�ٍء أَْم ھُ�ُ� ا�Lَ �ِ�ْEَ 	ْ*ِ ا�ُ�ِ-Fُ أَْم [

]190[
  ،

��ن ;,U��2 #��	 أن ��2 ��Gھ� ا� Bو Y��F ��E 	* ا��-F ا�,�ذا �� =[A�
 �2�-F ً����F]191 [

 .  

.��-�= ���
���g *��� ���� ا������� : [و���5ل ����L ���-�5 ا��)�-��1 ا������P أSو
 1o��*�*��Sوأ �Pاھ�ه وأ/�ا�S ، .... ذ�] *��َ�ث g�
S أن l�o وإذا

��(K g,�Kو �oِ�ث أ���* 	* �� � 8�[
]192[

.  

                                                 

  . من جمموع أمهات املتون 24ص ] 189[

  . 35سورة الطور ] 190[

  . 13ص : الرسالة التدمرية] 191[

  .39ص : املعتمد يف أصول الدين للقاضي أيب يعلى] 192[
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ـ   

  :�5ل ا����?

] �����U��G* ة ـ�/���L;ـ /)���� ا �=����وأ�U���K x��Fَت ھ���@ا ا�
، و*	 *��U��G �-��ادث إ��oت أ,� ��b  �-��ادث و/�م �-���2 ���

 1��2S ���� Bو ً�
���S Bو ً���P�/ Bھ�اً و���Sن���]* ���� Bو ،  .....

��U, 12��M �-��ل ا����ادث ��� ا����=� و,��U  ... و�5 ر#��ا /-��� ،
1�
، إ��. آ��F ا�
"�n-��ت  ا�3�ھ�=1 وا�1�P�َ�َ وا�123 وا�3��

  . ]ا���/�1

  

  :أ,"ل

Y-n
�ا=� 1�S�ده إّن هللا #��رك و#���. �� ا��ِ�م ا� B ، أي  �ھ� � ،
،  ، وهللا #������. ھ���� ا�Y�����G ، أي ����� �ا=���1 ، و*���� ���C�اه �����دث ا;ول

1�5�-G* ��2-� ادث��5#�� وا���-G* 	�* ء��L ��� ���= B .����# وهللا ،  ،
�#�5�-G* 	* ء�L ��� ��= Bادث و�8 =��� ��� ا���� ،  ���� ���# Bو ،

����ل ا;���L/�ة  إن هللا  ا�����ادث، وB أدري ���� =���K Y���Dر ا������? 
  . !#���. B #�� ��� ا���ادث؟

G
: ، وا��3�ھ� -�1�5 *����1 *�	 ا��3�اھ� وا;/��اضوا���ادث ا�

s�����
����ر �3
��� ھ��� ا�،  ، أي ���� ����3 ����? إ,��� =��Fk@ *��	 ا����Uاغ 
���3�ھ�: وا�َ��َ�ض ������،  ، ����;��ان وا���n�م وا����وا�} ھ��� ا�
�)�. ا�

]193[ھ� ا�
��k_ *	 ا�3�اھ� : وا�3��
 .  


�ً أو�����S ھ�اً أو�����S ن�أن =[���� 	ه /����sوهللا #������رك و#�������. *)����ـ 

 ً����P�َ/َ  ������(= ل إذ�����، وB أدري ����� =����K Y����Dر ا�������? ���2@ا ا�

"n-��ت ا���/�1؟ ��! .  

 1���(��و�
� ��ن *	 ��ازم ا�3��
�1 ���ن ا�3��� ��� *[��ن و��,�� 
�#�2S 	* 12S �� �Fآ ��S إ�. أي  ��� sا����� 	ه /�s�(* .����# ��� ،

                                                 

  . 36 – 35ص : اضي أيويعلى يف كتابه املعتمد يف أصول الدينوبنحوهذا يقول شيخ احلنابلة الق] 193[
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ـ   

. أي *G-��ق *[�ن و/	 ��,� �� أ=12S 1 *[�,�1 *	 ا��23ت ��)��1 إ��
]194[*	 ا�
G-��5ت 

 .  

 1����
و*
� =��#O /-. إ��oت ا�
[��ن وا�1�23 �-
��S�دات ��o�ت ا�
�2(� �,�]
  .، وهللا #��رك و#���. *)sه /	 ذ�] وا���ب أو ا���� ا�

و�kن ا����? =��K Y��Dره �)�ـs=� هللا #����. /�	 ا�
[��ن وا�1�23 
,���]
���	 هللا #�����. و���	 ا�
[�,���1 و���o�ِت ا�
�����1 وا�����ِب وا�����ِ� ا� �

  . !!!ا�
G-��5ت 

 1(�Cو �-�Cهللا /-��� و .-�K .Un�"
��2 إ��oت ھ@ا ھ� *�	 �C)1 ا�
�� ا��ا�L=	 ا�
��2=�	؟�U-F!!!  .�-/ 	�* أو إ,�� =�=�� أن ="�� إ��. أن ،

#�����. هللا /
��� !! رأس ا�����3 أ���5ب إ���. هللا *
��	 ���� ����5 ا����ادي؟ 
����ن /-�اً ����اً = .  

                                                 

والداللـة علـى أنـه ال ...  ، ، وال يف مكـان وال جيـوز وصـفه بأنـه يف كـل مكـان: [يعلى قال شيخ احلنابلة القاضي أبو] 194[
.  ...] ، أن إضــافته إىل املكـــان توجــب قـــدم املكــان بقدمـــه تعـــاىل جيــوز إطـــالق القــول عليـــه بأنــه يف كـــل مكــان هـــو

  . 57ـ  56ص : املعتمد
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ـ   

  :�o �5ل ا����?

، ������P. وا����R*  O��Di إ,[���رھ� �[����R *��	 ا�"���Uت[.... 
  . ]وا�CB�اء

  

  :أ,"ل

1 ���DE B�2 و(/ �Pر 	
ـ  �� =)[� ا;�L/�ة ِر�Pَ هللا #���. /
�2���-/ O��DE 	��* .��-/  .�����# ب هللا����� ���� l���o ���* و����_ =)[���ون ،

و*	 ,�O إ����2 إ,[��ر ذ��] ��2� !! وC)1 رC��� /-�� ا�"8ة وا��8م؟ 
���nG* ء���Mا� ���U, ر���],pن ا; ،  _����G= ���
 �
، وا;���L/�ة �����وھ

  !!!.، �)�O إ���2 اp,[�ر ط�=�1 ا����?

و* .-/ .���# ��DE	 O�DE /-��� ور��Pه : [�5ل ا���85,� •
 1ِ������1 ا�
����Pِّ /)��� و/�op ���#إراد ���

��	 ر���P /)��� ھ/

و���@�] ا����O وا��������E B ، ، ... Xi ذ���] ا�
��Di�ب /-����
] اوة ھ� ,bU اpرادة �-)gU وا�Ppار ��zوا��B=1 وا���

]195[
 

.  

وأ,� s= �� �,���Cل *�=��اً : [و�5ل ا���85,� ��
� =O3 ا/���ده •
 ً��������Lو  ً�����Di�*و*�������ً و ،  ً�nF�����Cو ً������Pا�������ً  ، ورا�و* ،

�g ھ@ه ا�"�Uت را1�S  ، ور��
�ً ور�
�,�ً  و*��د=�ً S و;ن ،

�������M*إ����. إراد#���� ����� /�����ده و  ٍO���DE .إ���� B ، ه�����i=  ،
��� ورP. =�ّ[)� ط���ً ���-= ���Eو Yٍ�َ(�َ��3ه ، و= ���،  ، و�

] إْذ ��ن ���C,� *������ً /	 ا�
�� وا�)U�ر
]196[

 .  

• ����)� *��	 : [و���5ل ا���2����Kأ X��� ���(/ zG���وا� .��Pا��
��Uت ا��UK رادةpن إ��. ا���S�= 	��ا�� ��،  ، وھ
�� /)�� أ

.-/ �2��oوإ 	�(*c
�� �����P إراد#� إ��اَم ا�kا��  zG�وا� ،

                                                 

  . 28،  27ص : التمهيد للباقالين] 195[

  . 39، وبأوضح من هذا يف ص  24ص : اإلنصاف] 196[
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ـ   

���k�2 /-�. ا������، وإراد#�� #��@=O  إراد#� #�@=Oَ ا�[�Uر و/

�	 إ�. *� �Lء-�
] ���ق ا�

]197[
 .  

• ����-�= ����و=���3�ز و�U���K : [و����5ل �����L ا��)�-���1 ا�������P أ

.��Pوا�� O��Di�� ،  .... ���(/ �ّ��P�
��1 ا��op ���#إراد ���
وھ

1 ا�
Di�ب /-����] و/
]198[

 .  

، و���_ =)[��ون *�� l��o ��� آ=��ت  �CB�اءـ  �� =)[� ا;�L/�ة ا2

�ت �� ���ب هللا #���.؟ =��!! .  


� رأى ا�����? أن ا;��L/�ة =U���ون ھ�@ه اu=��ت ا�[�=
��ت � 	]�
2
�� ,��O إ����2 اp,[��ر� ��E .-/ ��]ا�� ��� �/����� Bو*�� ذاك إ ،  ،


� /-. د��� �Lء��
  . ، واp,[�ر �Lء آU���� �F��� وا��kو=� ا�

وأن هللا o ��S)��ؤه *���� /-�. ا����ش و*����ل :���5�,85ل ا� •
����-F g���
S .��-/  .�����# ���5ل ���

ُ	 َ/-َ��. اْ�َ���ْ�ِش [، �َ�ْ ا����َّ

] ا�Cََْ�ى
]199[


�1َّC و��1�U وB *�3ورة  * ��i ،]200[
 .  

، /-��. ا�����S ا���@ي  وأ,��� *�����/-. ا�����ش: [و���5ل ا�siا���� •

�). ا����@ي أراده ������5�����
�1���C ، ا����C�اًء *)sھ����ً /��� ، و
	 ا�

���ل�,Bل وا�وا��-� 	]
��ار وا���CBا����ش وا ��-
�= B ،  ،

���ن -n_ �5ر#��* ��-
#����. : [��o ��5ل.  ]� ا���ش و�

��َّس /	 أن =��ه ز*�ن /	 أن =��=� *[�ن# �
� ���ن  ، � ،
] ، وھ�� اuن /-�. *�� /-��� ���ن ��5 أن Y-F ا�s*�ن وا�
[�ن

]201[
  .  

                                                 

  . احلسن األشعري رمحه اهللا اإلمام أبو احلسن هو وأبو.  641ص : األمساء والصفات] 197[

  .61ص :املعتمد يف أصول الدين للقاضي أيب يعلى] 198[

  . 5سورة طه آية ] 199[

  . 25ص : اإلنصاف] 200[

  . 7،  6ص : قواعد العقائد للغزايل] 201[
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ـ   

• �/ 	]202[� ا��8م و,��ه 5�ل ا��s ا
 .  

ل �X ا;�L/�ة ا���ش ا�
@��ر �� آ=�ت ا�CB�اء ���ل  و�5 أوَّ� ،
وا�"��} /)�,� #kو=� ا���ش �� ھ@ه اu=1 /-. : [أ� *)"�ر ا���iادي

[-
] ، �k,� أراد أن ا�
-] *� ا�C�ى ;�� ��Eه *�). ا�
]203[

 .  


ُ� ا�CB�اء /-. ا���2 وا�i-�1: [و�5ل إ*�م ا���*�	ْ�َ  ... �� g��L
1��i-ى /-��.  ا��إذا  ا����  [����

، إذ ا�����ب #����ل ا���C�ى ���8ن /-��. ا�

، و����ة #x�"G ا���ش ��@�� أ,�  *����� ا�
-] وا��C-. /-. ا���5ب
@��ه /-. *�  أ/>� ا�
G-��5ت �� ظ	 ا���=1 �2��(# ��-/ .���# x(� ،


�). ا�/ ��(= 1�-i	 Y�C *[���1 و* دو,���و��1 ؛ ، �Aن ��5 ا�CB�اء 
]، إذ �� أ,�k ا�CB�اء /	 ذ�] ;,�k /)� ا���2 ھ@ا �ط�: 5-)�

]204[
.  

�����D ذ���]  وھ��@ا =�)��� أن هللا #�����. *���K�ف k,��� ا�����2ر= Bو ،
، �[�@�] ا��C�اؤه وا8���Cؤه /-�.  وS�د *O��i �� �� =َْ>�2 25ُ�ه  إ=��ه

  . /�ش *-[�

َل ا�����ش ��� � � آ=���ت �G# ���5-��_  ـ أ=���2 ا������? ـ  *��g *��	 أَوَّ
، و�[)���] g�n�����# B أن #�����ل إ,����2  ا����CB�اء *���	 ا;����L/�ة

  . أ,[�وا ا���ش أو ا�CB�اء /-. ا���ش

                                                 

  . 8،  7ص : العقائد للعز ابن عبد السالم] 202[

  . 113ص : أصول الدين] 203[

  . 59ص : اإلرشاد] 204[
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ـ   

 ?��Rع ا��P�
  ا������:               ا�

 

  :�5ل ا����?

] ��U,1 أو ا�����د و�(Rا�� �U, �/)�ھ� ھ ����ة �����/�L;أ*� ا
1�s3وا�� Oوا����� Xا����� ، ...�U"ا� X�ت �����S وأ,[�وا 

  . ]، ;,�2 #�ل /-. ا�����O وا;sSاء /)�ھ� وا��� وا���	

  

  :أ,"ل

،  ، و=)U�ن ا��R)��1 وا�����د ـ ا;�L/�ة =c*)�ن kن هللا #���. وا��1
�@��ك �2@ا *g ز/
] أ,�U-�G= �2�ن *�g أھ�� ا���)1 وا�3
�/�1 *�	 أول 

��2 ، � *"�ر ا��-�� ��. آ�F ا��
���ت =�)� أ,] *��G_ ��2 ��� ذ��]
���1؟ ؟ ��و*���U, ���-R ا�������X وا�������O !! أ,������G* l_ ����2 ���� ذ���] �

�1؟ ؟ s3وا�� ! O���* .����# ـ أن هللا 	�]��
�2 #����� ـ أ=��2 ا�����? ا��
  . ��رgS ـ ھ�اك هللا ـ إ�. /��ر#] ��ّ�*�2!! *	 أsSاء وأ��ض؟ 

أ*�� إذا ��,�����U��G* l] ����2 ;,��] #>�	 أ,���2 أ,[���وا ���X ا�"���Uت 
P�* 2@ا��Fع آ� .  

ـ ا;���L/�ة =)[���ون ا�����S وا����� وا�����	 ا�������ت ا�
���Mر��ت  2
1�
، و=)[��ون /-�. *�	 =���ھ� أن هللا #����.  ��K_ ا�
G-�ق �� ا�3�

�O ر���� *��O *)�2 و*	 C�اھ� ِّ��* 	�* ��� �� B O�َّ��

�� أن  ، ����،
ر �K�ره ِّ��"* 	�* ��� � B ر َّ�"
، وهللا #����. *)�ـsه /�	 أن =[��ن  ا�

راً * َّ���"* ً���� �ِ��� أَيِّ : [���5ل هللا #�����..  ، ;ن ھ��@ه 1U��K ا�
G-����5ت ��َّ
 َ[��َ� ]��Kُ�َرٍة َ*��� ���Lََء َر�َّ

]205[
ُ اYُِ����Gَ�ْ : [، و���5ل �����C,� و#�����.  ھُ��َ� هللاَّ

                                                 

  . 8سورة االنفطار آية ] 205[
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رُ  ِّ��������"َ
] اْ��َ��������ِرُئ اْ�ُ
]206[

َرُ�ْ� �kََْ�َ��������َ	 : [، و��������5ل #����������.  َّ��������Kََو
]Kَُ�َرُ��ْ 

]207[
 .  

 ـ  أن هللا #����. ��� و��S و=�� و/��	 �ّ���ّ�ت ���2 #�����  ـ ھ��اك هللا
��ل إ,��* �2�1C و�[�	 هللا .  !!!وأ,�2 أsSاء *	 هللا #���.؟ # B [,أو إ

  . #���. هللا /	 ذ�] /-�اً ����اً !!! #���. *��O *)�2 و*	 C�اھ�؟ 

�� ذ�] ��رgS إ�. ���ب هللا o �S)�ؤه ���U ا���2ى��# l(� إذا  ����  ،
] ُ��ُّ Lَْ�ٍء ھَ��ِ�ٌ] إBَِّ َو2Sَْ��ُ :  [�5ل هللا #���.

]208[
َو=َْ��َ�. : [، و��5ل #����. 

ْ���َ�امِ  ] َو���Sُْ َرِّ��َ] ُذو ا8��3َ�ِْل َواْ;ِ
]209[


G-����5ت �-���2 إ���. ھ��8ك ,  ���
،  ، وھ��� ا���@ي =U)����2 إذا ���Lء ، وا�����8S ���S Y����G ھ��� ا������5 و�)���ء

/�ة *�	 ����ب هللا ، ھ�@ا ���O ���2 ا;��L و=���ھ� �� ا��l5 ا�@ي =�Mء
���C1 ر(Cو  �(Uُ=و#���. =2-] و �,���C أن هللا [*s-�� [
، أ*� /-. �2

��S�ا� Bاء إsS;ا ���Cو 	!!! ا��� وا��� 	س /����#����. ر)�� و#)�sه و#
أ����2م *��	 =)���O ���� ا;s��Sاء وا;����ض و*��	 =����ھ� /-��. �U��Kت ذا#��� 

  .ا�82ك وا�U)�ء

	�]��
���1َ  وB #)ـQ/s  ـ أ=��2 ا�����? ا�s3ة ا��/��L;ا ��U, 	�*  ـ
��2,���R= 	=@ة ا����U]ف ا��(�Kھ�� /-�. أ ، وارg�S  /	 هللا /s و��S وردِّ

إ���. �����ب هللا /��s و���S �����-� أن هللا #�����. ���5 رد /-��. *��	 أ��o�ھ��� ���� 
 ����ْ,َ��َن �ََ[Uُ�ٌر ُ*�ِ�	ٌ [ ] َوSََ�-ُ�ا �َ�ُ ِ*ْ	 ِ/�َ�ِدِه sْSُءاً إِنَّ اْ;ِ

]210[
 .  


�1 ر�
� هللا /	 هللا #���. *� ,�Uه /)� ا;�L/�ة ھ@ا و�5 ,�# 	U. ا

�: [، إذ �5ل  ھ)�K أ�� �,���C ن هللاA� ���= ، �� =-� و��  ��� 	و��� =[� ،

                                                 

  . 24سورة احلشر آية ] 206[

  . 3، وسورة التغابن آية  64بعض آية من سورة غافر آية ] 207[

  . 88رة القصص آية  سو ] 208[

  . 27آية  الرمحنسورة ] 209[

  . 15آية  سورة الزخرف] 210[
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�)��g /-���� أن =����Uق  أو =�s��3أ  أو =[���ن ���5 ر�����* O	  ���U�اً أ������ ،
] أsSاء 

]211[
 .  

.-�= �k,��:  [و�5ل ��L ا��)�-1 ا����P أ �U�Kو ��*k�  ��,A� وا���

�� �,�oB �,وأ [=�Mا� �U, .إ� gS�=  	�/ م����,Bؤ واs3ا�� �U, .وإ� ،

] ذا#�
]212[

 .  

3 X�����k,�2 أ,[���وا  �2U��"= 	=@ة ا����/���L;�ض ا������?  ـ��  =����ِّ

� =�)� أ,� =�2��R ، و*)�2 ا��� وا���	 ا�"�Uت* ،.  

�)َ�� �2َُ�ْ� أََو�َ�ْ� =َ�َ�ْوا أَ [وهللا #��رك و#���. =��ل �� ����� ا�[��=� َْ-Fَ ��َّ,

-lَْ أَْ=ِ�=)َ� أَْ,َ��*��ً �2َُ�ْ� �2ََ�� َ*���ُِ[�نَ ِ/َ � َّ
*ِ [

]213[
َوا��Kِْْ� [، و=���ل #����.  

�َ(ِ(ُ�/َْkِ [ََّ,ِAَ� [َِّ] �ُِ�ْ[ِ� َر
]214[

�� �S و/8 ا���  ��G� ?ا���� l�R= _�]� ،
  . !!!و=l�R �� ا���	 وl�R= B �� ا;/�	؟!! وl�R= B �� ا;=�ي؟

، إذ ���_ =)[��ون  ـ  ا;�L/�ة B =)[�ون ا���S أو ا���� أو ا����	4
!!. *��� l���o ���� �����ب هللا #�����. و��C)1 ر��C��� /-���� ا�"��8ة وا����8م؟ 

  :، و�U# �� �2���ھ� 5�Bن  و��Lن �	 ا��U��� و�	 اp,[�ر

وا����=	 ا�-���	 ,Y�n ..  ، وأ��F أ,�� ذو ا����S ا�����5: [�5ل ا���85,� •
�oA���3ر���	 وB َذَوْي ��K�رة ...  ، �2#
��� ���� ا�����آن ������� ���
وأ,2

2#
�� *�	 �U�K#� ا����آن وھ��1��oAوأن ..  ، ، وا���)�	 ا�-���	 أ�"�} 
��1C *	 ا���اس l��� �(�/ س�(S;ارح وا�ا�3 ��M# Bو ، [

]215[
 

.  

                                                 

  . 119ص : الرسالة التدمرية البن تيمية] 211[

  . 62ص : املعتمد يف أصول الدين] 212[

  . 71 آية سورة يس] 213[

  . 48 آية الطورسورة ] 214[

  . 24ص : اإلنصاف للباقالين] 215[
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• ���Fآ .���(* ����, ��������ل أ*��� إ*���م ا�����*�	 �= ?���� ،] : X��� Oذھ��

�)� إ�. أن ا���1 �-�ب #���. وا����َ� أ�o ت�UK �S�وا� 	وا��� 	=��

��
� ا���=	 : ، وا�@ي ="} /)�,� إ�. إ��o#�2 ا��
g دون 1�D5 ا���
، و�
���� ا������S /-���.  ، و�
���� ا������	 /-���. ا��"���� /-���. ا������رة

َو=َْ��َ��. َو���Sُْ َرِّ��َ] ُذو ا8��3َ�ِْل [وأ*��� 5����� ���o ،: .�����# ���5ل ]ا����S�د
ْ���َ�امِ  ] َواْ;ِ

]216[
 1U��K .��-/ ���S�ا� ���
�� ���S8 و���  x���G# B إذ ،

.���# � 1UK Y-Gء ا��(� ����ء ���  1��Sا�ا� �#�U"� ھ� ا����5  ،
]217[

 .  

                                                 

  . 27آية  الرمحنسورة ] 216[

  . 147،  146ص : إلمام احلرمنياإلرشاد ] 217[
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  :�5ل ا����?

-� *	 ا��Mك و*����ُ� وا���@=ُ� [���� و*� =��أ*� ا������ ا��
���#�2 إط�58ً / O�� �� �� ؟  *)� �8 ذ���,��D= 	=أدري أ Bو ،

 O�� �2أ���� b�-� وع؟�Uم  ا�sSة؟ �2@ا ا�@ي أ�
��، أم =����,� 
�[ .  

  

  :أ,"ل

1���2-� �2����� .��-/ g��-n# ���� l��,م  ـ��  أs��3# أن [��� ���i�(= ن���� ���
� ،
�U(��، وا/-� أن ا����_ وا��3زم =�-_ و=s3م �� ����1 ا���opت /-�.  

 ً���o �
����Mء *� =�- ��
-/ ��U, .-/ �U(م �� ���1 ا�s3=و=�-_ و ،  ،
، ���Aذا �)��B  B l =�-��_ وs��3= Bم ���� ھ��@ه ا������1 /-��. ا����l وا��g��nو

����: #���ري ھ��� ذ����وا ھ��@ه ا�
���1�k أو B؟ أو B #���ري أ=��	 =���D�,�2؟ �

]�2���� 	�* ��-/ lU5ھ�@ا ا��@ي أظ)��[، أو ]ھ@ا ا�@ي و[  ���# Bھ�@ا [، و
�  ].ا�@ي أsSم 

ون Y���F B ��,k وB رازق2 و��n�* B  ـ  ا/-�� أن ا;��L/�ة ُ*�ِ�ـ�ُّ
، و*�	 /�3��O ا�����ع  ، وY���= B �,k ا����دة إB هللا وg,�* B إB هللا

وC�ء ا���2U أن =)��O ھ�@ا ا�����? ا�
��[�	 إ����2 ا����ل ���n�M ا;ول 
�,����Rاد هللا #�����رك و#������.  دون ا�����U,����3 أ,����2 =���@��ون ا= ����� ����,; ،

��ق ا����دة��C�  . �Uوع، O�� �� B ا�����ة وO�� �� B ا� 

���� اO���� ���� 1�*8��Cp ا�������ة��،  وا;���L/�ة =��Kc-�ن أ��K�ل ا��
 Bو ً����و=����دون /-���. أ���K)�ف ا�[����Uر ا����@=	 c= B*)����ن ����� #������. ر

 ًB��Cور ً����, �-�Cهللا /-��� و .-�K ��
�
 B8م د=)�ً وCp�، ��Aذا  آ*�	  
-��� و�C-� ا�
�ء �� #���. وkن ا���آن ��8م هللا وأن *�
��اً �K-. هللا /

 ��S Y���Gإ�. ا� Bدة إ����� �S��= B اھ1 أن�
	 ا�
�-�م � ���Cور ���,
��8S .  
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وارgS إ��. ���O ا��U���� ا���� �����2 ا;��L/�ة ����3 أ,��2 =)"��ن 
��ق ا�����دة��C�، وا����@=� *�	 أ�K)�ف  /-. ا,�Uاد هللا #��رك و#���. 

  . ��دة، و1K�F ا#�Gذ g* [ٍ=�L هللا #���. �� ا�� ا��Mك

;,��� ���M-� .��(�* Bك إB أن =���G@ : [ا���5أ *��8Rً ��5�ل اp*���م ا����ازي
]اp,��ن *g هللا *���داً 

]218[
 .  

��� =��Mُِْ�ُ��َن : [وا���5أ 5����� َّ
/َ ُ�َ,��َ�ْ��Cُ : ���� ن�أن =[�� 	��* �,�����C أي
، وأن =[��ن ��� ��L=] ��� ��,�� *��3�داً ���  �L=] �� ا;*� وا��[-�_

 ]] �� وS�ب ,�2=1 ا���>�� وا8Spل، وأن =[�ن �� �L= و*���داً 
]219[

 

.  

وھ�� أن =�i��M اp,���ن ����دة هللا #����. /-�. ... وا�5أ 5���� ��@�]
1��-]��، �k*�� ا���C  ���i��L ا8Fpص و=���أ /	 /���دة ���E هللا #����. 

���دة هللا #���. /-. ���C ا8Fpص �2� ا�
�اد *	 5���� #����. ] �ِ�ُ�/ْ�َ�
 ً �"ِ-Gْ*ُ َ ����  ]هللاَّأBَ [، وأ*� �اء#� *	 /��دة ��E هللا #���. �2� ا�
�اد 

 ُxِ��Gَ�ْا 	ُ= ِ ا��ِّ َّ�ِ [
]220[

]221[=��U ا��"� ] أB �[، ;ن 5���  
 .  

=��ل /-�. ] إ=ّ�ـ�ك ,����[5���� : و�5ل اp*�م ��G ا��=	 ا��ازي �@�] 
،  إB هللا ، و*���. ����ن ا;*��� ���@�] l���o أ,��� B إ���� أ,��� B *�����د إB هللا

 ����: ��o ��5ل. =��ل /-�. ا������� ا�
��X] إ=ّـ�ك ,���� وإ=ّ�ـ�ك ,�����	[�

��� وأن =[���ن *����*� /-��. /����دة ذ���] [ B ���,A� �]=���L � @��G#ا 	��* ����
�X ا��S�ه 	* [=�Mا� ��U(� ً��-ره ، إ*� ط��P 	�* ً�، وأ*��  ، أو ھ�

�Pاد و�� =���وا ا�@=	 أ�Kوا /-. ا������ وأn-�ا ا���ل �����Mء وا;
،  ، و�F���2 *�	 هللا إB هللا و�� =-��U�ا إ�. ��E هللا �[�ن ر�Sؤھ� *�	 هللا

                                                 

  . من سورة التوبة 30، اآلية  16/33: تفسري الرازي] 218[

  . من سورة التوبة 31، اآلية  16/38: املرجع السابق] 219[

  . 3سورة الزمر آية ] 220[

  . من سورة الزمر 2، اآلية  26/239: املرجع السابق] 221[
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، و����  ، ������S 8م ���� =�����وا إB هللا ، ورھ�����2 *��	 هللا ور�2����E ���� هللا
�� Bا إ�(����= [

]222[
 .  

ـ �� رl�S إ�. ��O ا����85,� ��� ا������ة ;��M= ُ��َ��َْU�َْح ا������� 3
= �

� #���� ا;��ھ�1M ل���l : [، إذ =�o ��,kوا������ �� ھ� ا�5pار 


�L �-Rء ، وإ�� وا�� ��د *���د *�S�د� b�� ،[  .ل��و=O3 أن : [و=
، و*�)�. ذ��] أ,�� ���b *���  =ُ�-� أن g,�K ا����� l-S �5ر#� وا�� أ���

] ، و* B	 Y���= ا����دة إB إ=�ه إ�� C�اه
]223[

 .  

وأ��D : [ا�)�وي ر�
� هللا /	 �-
B 1 إ�� إB هللاـ  و=��ل اp*�م 4
B *���د �Y �� ا��S�د إB : ، و*�)�ھ� ا;ذ��ر �� ا���آن B إ�� إB هللا

] هللا
]224[

 .  

 1*��و�5ل اp*�م ا�
U�� أ� /�� هللا ا���ط�� ا;��Lي ا�����ة �� *
 � /�	 ، ��5ل ر�
�� هللا ]ا��@��ة ��� أ���ال ا�
��#. وأ*��ر ا��Fuة[���

�2: [���� ھ@اS�� ً�"��F هللا �-�S ، ... اه��C رب B ،  Bد إ����* Bو ،
�,���C ،�ھ[ .  

5 � 1��Sا�ت ا��U�"ذ��� ا� ���ـ  و�5ل اp*�م ا��s ا	 /��� ا���8م 
��ق ا����د=1: [#���.��Cإ�. ا gS�# 1ھ��ن ا;�A�  1=د�ا��� Y���= Bو ،

3
�g *� ذ��,��هوY����= B ا1��2�p إ�* B	 ��5] :ل[  . ��oإB *	 ا#"_ 
3
�g *� �5ر,�ه] ا#"_ 

]225[
 .  

��Lك : وأ,��اع ا���Mك 1��C: [ـ  و��5ل اp*��م ا��)���C ر�
�� هللا6
�8ل����Cا 	�-�، و����Lك  ، �����Mك ا�
���3�س ، وھ���� إ�����oت إ�����2	 *�����
X���# 12آ� 	إ�� * O���# �ك ا�)"�رى ، وھ�M� ، O=��،  ، و�Lك #

���ب إ��. هللا #����. ز��U. وھ� /��دة ��E هللا #���.��  �*���، ���Mك *�
، ���Mك  ، وھ� /��دة ��E هللا #����. #����ً �-���i ، و�Lك #�-�� ا��3ھ-�1

                                                 

  . 245،  244/ 1: مفاتيح الغيب] 222[

  . 33،  32 ص: اإلنصاف] 223[

  . 9ص : املقاصد لإلمام النووي] 224[

  . 13،  11ص : العقائد للعز ابن عبد السالم] 225[
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، وھ���� إ���C)�د ا����������Ce� ��okب  ، و����Lك ا;�����Cب *�����Fkي ا��3ھ-����1
����	 و*��	 #�����2 /-��. ذ���] ا���د=��1����n1 وا�U��C8Uك ا����M� ،  ك���Lو ،

، و�[��� ا;ر���1 ا;َُول ا�[���U   #�����.، وھ��� ا��
��� �����i هللا ا;���Eاض

�عSA 1�"�
....]  ، ، و�[� ا�b*�G ا��U"��� ،و�[� ا���دس ا�

]226[
 

.  

1����، وھ
���  ���)�/���ن ا;وBن ا�
��@��ران ھ)��� *)������ن �������� ا��
Xك ا������������L8ل و�����CBك ا����L  ن�������(* ����
، وا�)�/����ن ا���������ن �2

، و=���ر ا��)�O=  ��C و�Lك ا���-��، وھ
� �Lك ا���� ������ ا;��ھ�1
�U]ا� �1 ھ�
�ع أن ا��[� �� ھ@ه ا;,�اع ا;رSp�  .، وأن ذ�] 

����C�(�و����5ل ا�] : Y������
����1 ا�����p ھ���� ا��اO���S ا�����S�د ا���و�
وا�
�)�. /-�. ھ�@ا Y����* B �-���د=�* ��� 1��S�داً ـ أو ��� ..  ، �-����دة

;,�� Y����= B ...  ، /�8ا��S�د ـ إB ا��Uد ا�@ي ھ� Y���F ا������ �Sّ� و
أن =��� ـ أي =@ل �� ��� ��Lء ـ  إB *�	 ���ن *����/ ً��(i	 ��� �C ��*�اه 

��اً  إ��� �� *� /�اه�U*و [
]227[

 .  

وإذا ���ن *�)�. ...  ، ا�
����د ��Y: و*�). ا���p: [و�5ل ا���3�ري
] ا��p *� ذ�� ��ن *�). B إ�� إB هللا B *���د �Y إB هللا

]228[
 .  

وھ� =@��ون ا������ ! =�@ر ا;�L/�ة *	 ا��Mك أو B ؟؟ ـ  �7�2
 B ھ���1 ـ أو��;����� ـ ا���@ي ھ��� #������ ا������دة وإ����اد هللا #�����. ��ا��

  . !!!؟؟

و��-��] #���رك ـ أ=���2 ا;خ ا������? ـ ���� اuن أن ����O ا;���L/�ة 
�-� ا���-�1 و�� #��ك ا���=? B1 ود��ر�sت �� ا�����ة /-. #���� ا��

، وأن ا;����L/�ة ����آء *���	 ا��2
���1 ا������ ��و����l  #������� ا;��ھ����1/���	 
���2���� B ذ���� ���� ���� ������2 إ�"����25 ��، B ����  ، وھ��� أن ا�������� ا��
  !!!.، وأ,] s3#م 2@ا  ، وO�� �� B ا��Uوع ��O ا�����ة

                                                 

  . 40،  33ص : شرح املقدمات للسنوسي] 226[
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  :�5ل ا����?

]1=�nU1 ا����
، و=����ن إن *	 آ*	 ��  و=)[� ا;�L/�ة ا�
��i ط�=Y ا�-�
� ھ� *,A� �<(� ه��U� �2�D� {Sور ،  .�Uوا�� ،

����"�� �2D�  ��
، وھ�@ا *�� �2U���F ���� ا������ ا�	 ���3 ر�
، و,���� أ��5�ا����R� ًBة ���� ا����د /-����2 وأن Bزم ��5������U]# �2  هللا

� #[��U ا�"�ر ا;ول ا���ام ،[ .  

  

  :أ,"ل 

د/���اه ـ��  ���� =��@�� ا������? ,���8ً وا����اً *��	 ����O ا;���L/�ة =���sز 1
 1=�nU1 ا����
k,�2 =)[�ون ا�!!! .  


�)��. ���n� [Y��-F[ـ�� إذا ����ن *��	 ا�
�-���م أن 2، وأن ا����nUة ھ���  
�1 ؛ �
�� ا�
��اد �ـ -Gا� .(�
]1�=�nU1 ا�����
��� =U��� ا�����? ! ؟ ؟ ]ا�

��2��� هللا #����. /-�.  *�اده -F ��
، ���2 =�)�� ا�����? أن ��� إ,���ن إ,

��� و�5ر#� ]
�ن � و=pأ*� /-. ا 	n 	* �S�Fوو��ا,��� وأ �
و/-

 ��* ���-5 ��� ��� ���Sهللا #���. و ��-F �
ھ@ه ا�
���1؟ ؟ أو أن اp,��ن إ,
�� ا���ط-1؟ ؟��
�ن �� وإ�. ,�@ ا��=pه إ�. ا�/�=.  

.����# �����
��ل ا;ول ��2� *��3�ج ��Bن ���ن ا�����? =�)�� اA� :

nُُ���ِن أُ [ 	ْ��*ِ �ْ]ُSَ�َ��Fَْأ ُ 
gَ َوهللاَّْ�� 
���َن ��Lَْ���ً َوSََ���َ� �َُ[��ُ� ا��ََُّ-�َْ# B �ْ]ُِ#���َ2 َّ*
] َواْ;ََْ"�َر َواْ;َْ��َِ�ةَ �ََ�-َُّ[ْ� #Mَُْ[ُ�ونَ 

]229[
 .  

و*
� =s=� ا;*� و�P���ً أن هللا #����. أ���F أ,�� أ��Fج ا�)��س *�	 
 ��2� ���S �2 إذ��-/ ��
��ن ��o ،ً����L ذ��� *�� ا*��ّ	 -�= B �2#�2*ن أ�n


g وأ"�ر وأ���ة أ��CبC 	* �-ل إ�. ا���K�ا� .  


�ل ا�A�� �,��Rن ا;��L/�ة B =)[�و,����Bوإن ��ن ا����? =�)� ا  ،

��ن ��� O�-5 ا����� #>�� ��1�S إ��. ا������ ا��@ي =���د =pدا/��1 ا 	و�[

���2��R=1 و���,�
=pا �=���D��u=���ت  ا� ً�,����M* �=���]آن ا�����، و���@ا ���Sء ا�

                                                 

  . 78اآلية سورة النحل ] 229[
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-1 /-. ا;د�1 ا���M
�-�1 /-. وS�د هللا #���. و/-
� و�5ر#� وإراد#� ا�

��ن =pو/-�. ا ��#��, l���R#و �-�Cهللا /-�� و .-K ل�Cق ا���K .-/و

����م ا�Fu و��E ذ�] .  

3 _�-]
و=�)��ن �� ا�)>�� ��� ] ا�)>��[ـ  =�OS ا;��L/�ة /-�. ا�
 1�C�C;ن ا�
=pا �=�D5 �� �2  .ا;د�1 ا���-�1 واB��CBل 

 	
* O3أن هللا وا�� 	8ً /��i�* 8ً أو��E �<(�2 إ=�3ب ا��-/ O��=
#����رك و#�����. ���5 أ*��� ��� و���? /-���� ���� /���د *��	 اu=���ت ا���آ,���1 

1

�َواِت َواْ;َْرِض [*)�2 5��� #���.  ، ا�[�=َ� أََو�َْ� =َْ)>ُُ�وا �ِ� َ*-َُ[�ِت ا��َّ
ُ ِ*��ْ	 ��Lَْ�ٍء َوأَْن َ/َ���. أَْن =َُ[���نَ  ] 5َ��ِ� ا�5َْ��َ�َب أSََ-2ُُ���ْ  َوَ*��� Yَ��َ-Fَ هللاَّ

]230[
  ،


�َواِت َواْ;َْرضِ [و5����� #�����. َ�� ] 5ُ��ِ� اْ,>ُ��ُ�وا َ*���َذا �ِ��� ا��َّ
]231[

، و5�����  
 .���#] َY-ْGَ�ََْ�أَ ا]�Cِ �ُْ5ُ�وا �ِ� اْ;َْرِض �َ�ْ,>ُُ�وا َ�ْ�َ_ 

]232[
.  

، وا���-�� *����ة 5�ل ا����i *�	  ـ  =@م ا;�L/�ة ا���-�� �� ا�����ة4
�E13� �  .�-/ ��� 1�3� ��i �Fل /-. آ�5 {�S�# �5��� ز�3= B إذ ،

{�Sط��� ھ��@ا ا������ {S���* ����i {�Sن  ، وا�����k��L 	��* �ھ�� bو���� ،
1 �8,�����ل ���	 ا;��5�ال  ا�����8ء��P�/ ً���
��-��� ���� ا�������ة ھ��� دا
، وا�

1Pر���
���ه /-�.  ، وC)1 و�/1 ، *	 إ=
�ن و��U ا���* 	��= ��� ��,; ،
  . د���

O3وا��  	8ً /����i�* 8ً أو���E ة����
	 =��O *	 =@م ا���-�� �� ا��*
�� و�? /-. ا#��ع *� #c=��ه ���-�=	 �� ا��
أن هللا #��رك و#���. �5 ذم ا�

ُ 5َ���ُ�ا َ�ْ� [، �5ل #���.  ا��Q3 وا���اھ�	 َوإَِذا 5ِ�َ� �2َُُ� ا#َّ�ُِ��ا َ*� أَْ,�sََل هللاَّ
 ِ������َْ-/َ �����َ(�َْU�َْأ �����*َ gُ����ِ�َّ�َ,  Bَو ً���ْ����Lَ َن�����ُ-ِ��َْ= B �َُْ�����ُؤھآَ�َء,َ����� أََو�َ����ْ� َ������َن آ

!]=�2ََُْ�وَن؟
]233[

ُ َوإِ�َ�. [، و�5ل #���.   َوإَِذا 5ِ�َ� �2َُْ� #ََ���َْ�ا إِ�َ. َ*� أَْ,�sََل هللاَّ
 B �َُْ��ُؤھCُ�ِل 5َ��ُ�ا َ�ْ���ُ)َ� َ*�� َو�Sَْ�,َ� َ/-َْ��ِ� آَ�َء,َ�� أََو�َ�ْ� َ���َن آ 
��َن ا��ََُّ-�َْ=

                                                 

  . من سورة األعراف 185اآلية ] 230[

  . من سورة يونس 101اآلية ] 231[

  . من سورة العنكبوت 20اآلية ] 232[
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] Lَْ���ً َوB =�2ََْ�ُ�ونَ 
]234[

�2َُ�ْ� * إِ,2َُّ�ْ� أU�ََْ�ْ�ا آَ��َءھُْ� ���Pَِّ�َ	 [، و��5ل #����.  
] َ/-َ. آoَ�ِرِھْ� =2َُْ�ُ/�نَ 

]235[
َْ� 5َ��ُ�ا إِ,َّ� َوSَْ�,َ� آَ�َء,َ� َ/-َ. [، و�5ل #���.  

1ٍ َوإِ,َّ� َ/-َ. آoَ�ِرِھْ� ُ*�2َُْ�وَن  َ] َ*� أَْرCَْ-)َ� ِ*ْ	 5َْ�-ِ�َ] �ِ�� 5َْ�=1ٍ�َ ِ*�ْ	 َوَ�َ@�ِ * أُ*َّ
���1ٍ َوإِ,َّ���� َ/-َ���. آoَ����ِرِھْ�  ,َ���ِ@=ٍ� إBَِّ 5َ����َل ُ*ْ�َ��ُ�ھَ���� إِ,َّ���� َو���Sَْ�,َ� آَ�َء,َ���� َ/-َ���. أُ*َّ

��َُ�ونَ ْ*ُ[
]236[

 .  

5 1�-� *	 و��iK 1U5ة *�g أ��� ����2ء ا��)� Bـ  و  	ا���� �وھ� ،
	 F-_ ا����2ري ا� �-/ 	وا/-�� : [إذ =��ل,   )ھـ329(
���. Cـ)1 

���-�، وا���-��� ;���Kب ر�C�ل هللا �K-. هللا /-���  أن ا��=	 إ,
�� ھ�� ا��
�-Cل.  ]و��= �o] :���-�، ��Aن ا���=	  و/-��] ���ouر وأ���Kب ا;��o وا��

��-�� ر�P�ان هللا  إ,
� ھ� ا�����Kوأ �-�Cهللا /-�� و .-K ��(-� �(�= ،
	��
S�2 أ�-/[

]237[
.  

 ���5 �
� 	* � 8�]��-�ـ� إذا أرد,�� #"���} ]  إن ا��=	 إ,
� ھ� ا��
�1�2 و��وع ا�����ةUل ـ  /-. ا;�[�م ا���، أ*� أK�ل ا�����ة ��8  ھ@ا ا�

 ��#B�
� ���2 أوBً *	 إ�5*1 ا��Q3 وا����اھ�	 /-�. و�S�د هللا #����. و�
���8م  و/-��. ���Kق *�
��� ��K-. هللا /-���� و��C-� و,��#��� وأن ا�����آن ھ���

�� #���. ورC-� و���� #�-��اً  هللا l(*ل آ���  ، إذ B ="} ����5 أن = ،
��� ���� *��	 ا�)>��� ���� ,U���� و���� ا����uق ����. =�-��� أن هللا #�����. ھ���  B

Yآن ���. =�-�� أ,�� ��8م هللا  ا�������� ��� *�	 ا�)>�� ��� إ/��3ز ا� Bو ،
.���#  .-K ًا�
�� ا�)��ة ��. =�-� أن *�Bو�� د  ، ���, �-�Cهللا /-�� و

Yا���� 	���2ى ود=����وا;د���1 ا���-���1 /-��. ذ���] . هللا ور��C��� أر��C-� هللا 
�-� و�2
� ���Rة و*�)�/1/ ��/���= �* .-/ �2(* �
  .  ، و�� وا�� =��
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��ل�� .-�= �Y=�n : [أ*� ��L ا��)�-1 ا����P أ b�-� ��-�وأ*� ا��

 ً8Kأ �-�-� �iل ا��ل 5��5 �ھ ��-�8 �13، ;ن ا�� � [
]238[

 .  

ـ  ��2 ا����? *	 أن ا;�L/�ة =�[
�ن ���[�U أو ا��"���ن /-�. 6
 ��U]# ل����i ط�=Y ا�)>� واB��CBل أ,� =-sم *	 ھ@ا ا� ��*	 آ*	 

	�
-����
، و5������ ھ���@ا  ا�"����ر ا;ول أي ���C-_ ا;*���1 و#[�����U /����ام ا�
 .����# ���
	 أن ا��-_ *	 ا�"��1 وا�����	 آ*)�ا D�= 	�/ B ًا���-�#

  . !!!د���

�-��اً ��i ط�=Y ا�)>�� # ��أھ[@ا =C �2�ُ-_ ھ@ه ا;*1 k,�2 آ*)�ا 
أ�� =)>��وا ��� أ,U���2 و��� ا���
�ء وا;رض و*�� ��2
�� !!  وا�����؟ ؟ 

��ً؟ ��F �2� ا أن�
� وا�)�� وا�)
�؟ !!!  ���-pأ��� !!!  أ�� =)>�وا إ�. ا
أ�� =�Mھ� ا�"��s3�* 1ات ر�C�ل هللا   !!!=)>�وا �� إ/�3ز ا���آن؟ 

2
�ا اu=�ت ا���آ,�K!!!  . 1-. هللا /-�� وC-�؟ U�=وا و�أ�� =��ؤوا و=��

��ن ��� #����. و��Kق =p1 /-�. ا�-�
-1 /-. ا;د�1 وا���اھ�	 ا���M
ا�

� /	 ر�؟  ��Fأ �
�� �-Cهللا /-�� و .-K �
�* �,��C!!! .  


-[�ن د���8ً ـ  =�nG *	 =>	 أن /�ام 7= B م�

�	 /-. ا��-�
ا�
����
���ن =pا .��-/ ً����-�/  Yن /-��. و����ط ���� ا������� أن =[������M= B إذ ،

1UC8Uت ا��E��K  .ا��@ي ��5ل ��
g �5�ل ا;/�ا�Cا�����ة #��ل /-�. : [ا
، وأرض  ، أ����
�ء ذات أ���اج ، وأ���o ا;���5ام =���ل /-��. ا�
����� ا�������

وأي د����� /-��. هللا .  !!!]-���� ا������G؟ ، أ���B���# 8ن /-��. ا�� ذات ����3ج
  !. #��رك و#���. أوP} وأ=�� *	 ھ@ا ا�����؟ 

ـ�  إذا ��5ل ���X أھ�� ا��-��� ـ أ���L=�ً ����ن أو���E أ����Lي ـ  إن 8
�����)>� واB�����CBل �����O ط����ق  Bإ _���-]

����ن B ="���} *���	 ا�=pا

��-�
�	 ا�1�U�-U ؛ �2@ا 5�ل z5�C و*�دود /-. �5-]�
@ا ، و�[�	 ھ�� ھ� ا�

�1 ا;��L/�ة .  !!!ھ� 5�ل ا;�L/�ة أو �X ا;��L/�ة؟ ؟ ��� ����ر أ

، و*�)�2 اp*��م ا�siا��� واp*��م أ�� ا�
>��U ا�	  =�دو,� و=��)�ن ���ده
  . ا��
��,� و��Eھ
� ر�
�2 هللا #���.

                                                 

  .31ص : املعتمد يف أصول الدين] 238[
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g
�ن:            ا�
�P�ع ا��ا=pا  

  

  :�5ل ا����?

]1��
2S 1��S�* ن�
=pة �� ا�/�L;ا S�2 �5ط��1 ، أ���� l��

���-�
�ن ھ�� ا��"��=Y ا�=p��5ل.  ]/-. أن ا ��o[ : Oھ�� /-�. *�@ھ

�(�� �2S[  .و��5ل] : .-�K ���(دا/�� ����ص ا� B ��2*8� .�-��
، ;,�� �L B]  هللا /-�� وC-� أن =��ل /
� أ� ط��B O إ��� إB هللا

����-� ���� ���2 /-��. *��@ھ��2 *��	 أھ���  ���� #"���=���L 	��*و �وھ�� ،
  . ]ا�3)1

  

  :أ,"ل


��ن 1=pأ,�� �ّ��ـ� ا �-�Cهللا /-��� و .-�K ل هللا��Cر 	/ l�o ��ـ  �
 �������ر ���Fه [���� و*8�[�� و���� ورC-� وا���م ا�Fu و 	*c# أن

] و�Lه *	 هللا #����.
]239[

��� #����. : أ�-��b *�)��ه .   [��-�أن #"��ق 
���ر؟ ��ي =���ب /-�. �
�� ا��@.  !و*8�[�� و���� ورC-� وا���م ا�Fu و


�). *� ���ه � رC�ل هللا K-. هللا /-�� 
�ن =pة إذا ���وا ا�/�L;ا
� .  !!!وC-�؟ U-ا��� ���S ?��� �-�Cهللا /-��� و .-K ��(ا� ?=�� �*k#و

���2���Mد#�	 وا�"���8ة وا������sة وا�"�����م وا�����Q *���	 ا8���Cpم  	���* B ،

�ن=pا .  

2  �,k� ة؟�/�L;ا 	ا ـ  *� ا�@ي =�=�ه ا����? *�����=�=� *)�2 أن =
]�

�ن ا/���د و5�ل و/=pل  ]ا��

�)�. أن ا;/، وھ@ا ��K} إذا ��2ُ 


���ن=pات ا���
o 1�����"ن ا����
=p*�ھ���1 ا 	اء *��s��Sأ,���2 أ .��(�
 B ،  ،

�ات ��=
�ن ��[�ن *	 5ّ"� o ل�
2
� ھ� أ,)� إذا �S-)� ا;/(�وا��Uق 

��
=pا ���Cول /)��� اs��= Bن و���
=pا x5���, ���2��1���-]��، وإذا �S-)�ھ���  �ن 

                                                 

  .مسلم يف صحيحه  رواه] 239[
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�ن ��[�ن *	 5ّ"� ���2 أو �� ��2D �5 زال /)� =p*�ھ�1 ا 	اء *sSأ
1�-]��
�ن =pا �C1 ا��ا��1 /-�. أن  ا�/��Mا;د��1 ا� g�* ������= B وھ�@ا ،

���
�"����ه ���� ا���
���ن =pة ا����، وھ��@ا ��5�ل  ا�
��*c	 ���G= Bج /��	 دا
	� ً��
S ،1/�
  .ا;د�1 ا��-_ وأھ� ا��)1 وا�3


��ن g�D [ـ  ��� l�o /	 ا�)�� K-. هللا /-�� وC-� أ,�� ��5ل  3=pا
1������L ن�������Cو [

]240[

�����ن[وأ,����� �����5ل  =pا �n����L ر�����2ُnا� [

]241[
  ،

وا;�L/�ة *�ّ�ون [� *� l�o /	 ا�)��� �K-. هللا /-��� و�C-� و��5�-�ن 
�  	�* 1�/�U�* ات��
o 1����"ل ا���
، و�[	 *�). ذ�] ھ� أن #-] ا;/


�,�1 ا��3Mة=pداً و�[)��2 ���  ا�S�* رھ�@S�3ة وMا� �Kأي إذا ��ن أ ،
 ً��#��
� ��2@ا B =�)�� أن ا��3�Mة B و�S�د ���2 R#  1�=�/ر 	�* �� B �� ،


�رR�2 ا�<# .�� ��=@i#و ��=��: �5ل هللا #���رك و#����..  ذ�] ا;�K و#


��1ً َط�1��َ�ًِّ [َِ-�َ ً8َR��*َ ُ َ�lٌ��ِ أَ�َ��ْ� #َ��َ� َ�ْ���َ_ ��Pََ�َب هللاَّo �َ2ُ-��Kَْ3ََ�ٍة َط�1ٍ��َ�ِّ أ��Mَ�َ

�ِء َ�� ُ * َو�َْ�ُ/2َ��� �ِ��� ا��َّ #cْ��ُ#ِ� أُُ�-2ََ��� ُ����َّ ِ����ٍ	 A��ِِْذِن َر2َِّ��� َو=��Dَِْ�ُب هللاَّ

] اْ;َْ*Rَ�َل �ِ-)َّ�ِس �ََ�-2َُّْ� =َ�ََ@�َُّ�ونَ 
]242[

 .  


�). ا�����M/� ھ����  4�����
����ن =pهللا أن ا ����
ـ  ذ����� اp=����3 ر�
� Y=�"ورةا����P �� ���3* �-/ُ �
�� �-Cهللا /-�� و .-K ل�C�-  ��o ،

اu=��ت ا��ا��1 /-�. *�-1�َّ�ِّ  :اOول : ، �5ل ر�
�� هللا  ذ�� أد��� /-. ذ�]

�ن=�� O-�
�نَ [،,��  ا�َ= 2ُِِ� اْ;ِ�ُ-ُ5 �ِ� Oََ��َ [َِ�َأُو� [

]243[
  ،] �ِFُ�ْ�َ= �� َّ
َو�َ

 ْ�]ُِ
�ُن �ِ� 5ُ-ُ�َ= ]اْ;ِ
]244[


�نِ وَ [ ،  َ= ِ;ْ�ِ ٌّ	ِ�
َnْ*ُ ُ�ُ�-َْ5[ 
]245[

  . (��P�ء  :ا��S

� ا�"��} �� * ��E�gP *	 ا�[��ب���
�ن *��و,�ً =pا �[ ، ,� 	ا�َّ�ِ@=َ

                                                 

  .مسلم يف صحيحه  رواه] 240[

  .مسلم يف صحيحه  رواه] 241[

  . من سورة إبراهيم 25 – 24اآليتان ] 242[

  . 22سورة اادلة آية ] 243[

  . 14سورة احلجرات آية ] 244[

  . 6 سورة النحل آية] 245[
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��َِ��ِت  ] آَ*)ُ�ا َوَ/ِ
-ُ�ا ا�"َّ
]246[

 �=��iل /-�. ا���� ،  . G.��P�أ,�� 5ُ��ن  :ا
�D ا��
� ا�"��} ��, ،] ْc
] ِ*)ِ�َ	 ا�5َْ�َ-ُ�ا َوإِْن طَ��Uَِ�َ�ِن ِ*َ	 اْ�ُ

]247[
 .  

O-�
�ن *�-� ا�=p��  ���(ا� 	ء /�S �* �3=pَل اB��Cا ��c= �
، و*
1)�-�� ھ��#�	: [K-. هللا /-�� وC-� أ,� �5ل ;�� ا�"�� Oاذھ�  	�
� ،

��M�� ���-5 ��2ه  ً�(���l *	 وراء ھ@ا ا�����2M= z أن B إ�� إB هللا *����
1(3�� [

]248[
  .� _nإن ا�� �o�=��iا�� ��D��= 1����ل /-
��ء ا���= �
  ،

 ���E ��

��ن =��ل /-�. أن ��2(* 8=pل ا�"�����ت /-�. ا��
��n_ ا;/
�Fuا  ���E X����2�D د*��ء  [U�Cو 	�(*c�
، وا���5ل ط����U	 *	 ا�

 	��-���
���U	 ا��nهللا #���. ا� .
C ���s و*g ذ�] ��S]	�(*c
  . ]*	 ا�

5 ��iK ھ)� ,�@ة _�Pـ  أود أن أ	�=�=�#�
، وھ�  ة ;�� ا��-
�ء ا�
 1(�C .����

�� ا�)���U ا��* 	�
��ن �* 	���
ر�
�� هللا ) ھ�ـ508(أ� ا�

�� ا����=����B 1 ا8�����Fف �������2 �����	 ا;�����L/�ة  #�������.������

�>����� ا�� ،
1��=�=�#�
، ���5ل أ��� ا�
����	 ا�)����U ���� اB����CBل /-��. أن ا;/
���ل  وا�


�ن=pا ��E ه أن هللا #��:ا�"���1 ھ��=c= م����
��ن ��Lط� �=pا ���S .��
 .���# ������َِ��ِت َوھَُ� ُ*cِْ*ٌ	 �8َ [ا;/
�ل ا�"���1  
ْ� ِ*َ	 ا�"ََّ�َْ= 	ْ
ََ�

] ��Uْ�َُ�اَن �َِ���ْ��ِِ� 
]249[


�ً �[��� /����دة �[���ن ���Lطُ  ��Cن ا���
=pن ا���� �و��� ،
��َU, ء�Mا� [

]250[
  .�*��
� هللا #���. وأ/-. *��� .  

6�*��C ھ� ا�����?  ـ�ن ـ  #���
=pة ��� ا�/��L;ا Oهللا ـ  أن *�@ھ �
�(�� �2S O*@ھـ �1 !!!  ھ��
2S  ��2,وذ��] ;,�� ��� =��رك !!! وز/�  أ

�	 ا�
@ھ��	 Y�5ق ا���Uا� .  

                                                 

  . 25سورة البقرة آية ] 246[

  . 9واآلية سورة احلجرات آية  . 385ص : املواقف لإلجيي] 247[

  . 9ص : رواه البيهقي يف االعتقاد] 248[

  . 94سورة األنبياء آية ] 249[

  102ـ101ص : التمهيد يف أصول الدين ألىب املعني النسفي] 250[
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��	 U��K�ان وا�23
����ن ����@*�2 ا;���L/�ة �E=��1 ا���@م ���2S ���*أ  ،
����=s8ل وا���D1 وا����/����، و=�����ؤون إ���. هللا *���)�2 و*���	  و=�*���,�2 

  ا��Uق �	 ا�
@ھ��	؟  ، �
� *@ھ��2


����ن ھ���� : [����5ل أ���� *)"����ر ا������iادي=p1 أن ا����
وز/
���l ا�23
] ا�
���1 و��ھ�

]251[
*�	 أ#�. : [و,�� ا��/ �,���C�2M	 ��2S أ,�� ��5ل.  

���3ه ��U]= ��� �,��- ��S �o 1���
��، ;ن ا��-�� وا�
����s�= B 1ول  
��3�� 	*c* �2� ،[ 

]252[
���ه أي إن �X ا�[���=	 k��ُ= �5ل /.  ��= ��


��ه �� *�
� �K-. هللا  �� هللا #���. ����ل إن هللا وا����= �
، و=ُ�kل /
��ل ھ� ,���� �-Cاء  /-�� وs3م ا����ب وا��= �Fuم ا�ا�� 	ل /k�=و ،

� *	 =�م �-���ب وا�s3اء B ل��kن *�R ھ@ا  �� �2S ل�5 �#k= �(وھ ،

�ً /-. ,"�ا,��� أو =2�د=��، وأن  �� أو *3�c*����C*	 ,�ج وإن ��ن *

1���

�ن ھ� ا�=pا Yول /)� ;,� /�ف ا��s= B ن�
=pا �Cوأن ا ، .  

 ��U]ا� 	ء *���
��� ا�(# B 1 و���ھ�����
أ*� ا;�L/�ة �������ن إن ا�

��ن=p1 إ�. ا����
�� *���2 *�	 إذ/��ن ا��)bU و�5����2 ��2@ه ا� B �� ،  ،

 ����Fو �-�b ��ن =��ف أن هللا #���. ھ� رAوآ*�ه�  gDG= �� �(]و� ،
1����
�-� و5-�� ��2@ه ا�� ��]��Cد وا��
، وھ���5 /��ف *�	 8�Fل  ، ��

، و�[)��  ��اره *g أ. ��UCن �Kق *�
� K-. هللا /-��� و�C-� و,��#��
1����
، و����R *�	 أھ�� ا�[���ب  �� =@/	 اpذ/�ن ا���-� وا��-�� ��2@ه ا�

-�K ًا�
��ا *	 8Fل *� /)�ھ� *	 ا��-� أن *��. هللا /-��� و�C-� ھ�� #�
�#����G#���� ������اً و������اً  ا�)����� ا��وا ,������S �2(���]����5ل #������.  ، و� ����
� ،


� =َْ�ِ��ُ��َن أَْ)َ��َءھُ�ْ [َ�َ ُ�َ,�ُ��ِ�َْ= [
]253[

  ��2� {�D�= 	=����]ا� 	�* ���Rو� ،

�=�U](����� 1�ن /�	 اpذ/��ن ���2 و="��ون �
ا��Y و�Kق ا��1��C ا�


� أ��F هللا �C /-. /�م �5���2� ، ����َوSََ�ُ�وا 2َِ� [��,� و#���. /)�2 
 �ُْ2�ُُU,َْ2�ََْ� أ(َ��َْ�Cَْوا [

]254[
 ����L �2�����* �2(/ �(i# B ءBc2� ،  bو��� ،

                                                 

  . 249ص : أصول الدين ألىب منصور البغدادي] 251[

  . 111/ 1: لل والنحل للشهرستاينامل] 252[

  . 20، وسورة األنعام آية  146ذكرت مرتني يف سورة البقرة آية ] 253[

  . 14سورة النمل آية ] 254[
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	�(*c
، ;,�� ���b ���  ، و�����ا *�	 ا��@=	 #)����2 ا��U�M/1 ھBcء *	 ا�

�ن=pا 	دل *�F 1�� ل��R* �2�-5 .  

����� إذ/���ن ا���)Y] : bUو���5ل ا������Uزا,� ر�
��� هللا /��	 ا��"���=��و�
] و�5��� 

]255[
وا�
�اد �"�=Y ا�)�� K-. : و�5ل ا���3�ري ر�
� هللا.  

، و���b ا�
��اد  هللا /-�� وC-� �� ذ��] اpذ/��ُن �
�� ��Sء �� وا�����ل ���
و5�َع ,��1 ا�"�ق إ��� �� ا��-* O	 ��E إذ/�ن و�5�ل ��. =-sم ا��[� 


�ن ���R *	 ا�[�Uر ا��@=	 ���,�ا ==A .-�K �����C#�� ور�1�ّ�ّ ,�������ن �
�-���C#������.  هللا /-����� و ������َن [، و*"����اق ذ����] 5����ُ��ِ�َْ= ����
َ�َ ُ����َ,�ُ��ِ�َْ=

] أَْ)َ�َءھُ�ْ 
]256[

 .  

��1 �[�� ذي "���ة 7��، و#���	 أن أ�� ط���O و*�	  ـ  ��� l-3# ا��
 	/@��= ���� ���* ����-� �-��Cهللا /-���� و .-��K ����(-� ��=���"# ����U(= B �2���L

�� g��DG=و�-��Cهللا /-���� و .-��K ����(ق ا����" �������
، أي  -��� و5-���� �
�-� و5-�� ا��F�ل �� ا8Cpم� ���= .��  .-�K ���(ن ا���� ���، و��@�] �

هللا /-��� و�C-� ��="��ً /-��. أن =���ل /
�� أ�� ط����O ا�[-
�1 ا���� ھ��� 
، و/)����*� =������* ����2	 B =�����ف ا�)����Uق  /)����ان ا�����F�ل ����� ا8���Cpم

���= ��,A� 1-*�3
، وھ�@ا =�)�� /
-��1 ا�����ل  ��2 وھ�� =�)�� *�� =���لوا�
  . ا��ا/� *	 *-1 ا�[�U إ�. د=	 ا8Cpم

                                                 

  . 200ص : شرح املقاصد للتفتازاين] 255[

  . 26ص : حاشية اجلوهرة للبيجوري] 256[
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b*�Gع ا��P�
  ا���آن:         ا�

  

  :�5ل ا����?

] �����E آن ����8م هللا�����
���@ھO أھ���� ا�����)1 وا�3
�/���1 أن ا��

��  *G-�ق�C1 و�]�8
، وأ,� #���. =�[-� [8م *��
�ع #��
�� ا�

�-/ .C�* ��
Cو �=��S1�*���8��Y =��م ا�Gا� ��
،  � ا��8م و=�
��� ���5�ا … ، أ*� *@ھO ا;�L/�ة  و*@ھO ا�
��1�s أ,� *G-�ق�

�U-وا� .(�
، ���[8م ا�@ي =��R�,� � #���. ھ� *�)�. أز���  �	 ا�
��ف وK B�ت b�� bU(�� ������G وB  أ�ي �5 _K�= Bو ،

  :ا�)"�ا,�، وا���C�ا ����l ا�
)��ب ��nFe  ا�M,pء

إن ا�[8م ��U ا�c�Uاد وإ,
��        ���Sُ ا�-���ن /-�. ا�c�Uاد     
  . ]د��8ً 

  

  :أ,"ل

1{�����K 1���/�
،  ـ���  *���� ,�-���� ا�������? ھ)���� /���	 أھ���� ا�����)1 وا�3
1��/�
، أي إن  ، وھ��� ���5�-�ن ��2@ا وا;���L/�ة ھ��� *��	 أھ��� ا����)1 وا�3

وأن هللا #���. ،  ، وأ,� G* ��E-�ق *@ھ��2 ھ� أن ا���آن �8م هللا #���.
 ���-/ .�C�* ��
�Cو �=��S ��
C1 و]�8
[8م *�
�ع #�
�� ا� �-]�=

1��*���8���Y =���م ا�Gا� ��
، وھ��@ا *����ر /)���ھ� ���� ����O  ا����8م و=���

�	 ,��O إ��. ا;��L/�ة ���E ھ�@ا �-��@�� ا�
"��ر  ا��U��� وا���=?� ،

  . *	 ��O ا;�L/�ة

. ا�
��1�s ��� �5���2 ـ ��O ا;�L/�ة �� ا�����ة *
-�ءة ���د /-2
  . ، وھ@ا أظ�2 *	 أن #)�� ��� ا�)"�ص Y-G ا���آن

3 _�K�= B ة أن �8م هللا #���. /)��ھ��/�L;ا ا����? إ�. اs/  ـ
����G وB ا�M,pء knF وsوھ@ا ا�� ،  .  
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��: [�5ل أ� *)"�ر ا���iادي 1
�،  �8م هللا #���. 1UK �� أز���5 1
] /�ه وو/��هوھ� أ*�ه و,��2 و��Fه وو

]257[
 ��G��، و��@ا  ��� �Kح 

�;*� وا�)�2 وھ
� إ,�Mء .  

  

4 ������ـ�  ا�[�8م ا��@ي =����R ا;��L/�ة � #����. ھ�� ا�[�8م ا�)U��� ا�
��@ات هللا #�����.  .
���= bU(���� ������، �[��	 *��� د����-�2 /-��. أن ا�
�)��. ا�

  �8*�ً؟ 

��nFe� ب��(
ا�)"��ا,�  أ*� ا����? ����ل إ,�2 ا���C�ا ����l ا�
، و��� ا����? B =�ري أن ھ�@ا ا����b��� l ھ�� ...]إن ا�[8م ��U ا�cUاد[

، و*	 ذ��ه *)�2 ���� ذ���ه /-�. ����C ا�2�M�CBد  ا����� /)� ا;�L/�ة
��M��  . ، B /-. أ,� ھ� ا����� وا��CB)�س 

و*
�� :أ*� ا����� /)� ا;�L/�ة �2� *� ذ��ه اp*�م ا���85,� إذ =���ل
��)bU =�ل /- �����1 ا�[8م ھ� ا�
�). ا���5��� ��G* .���#اً … . أن �

�ُ���لُ [/��	 ا�[���Uر َ, ���
َِ ُ ُ)َ� هللاَّ ِّ@���َُ= B�ْ��َ� �ْ2ِ���ُِU,ََْن �ِ��� أ���ُ��ُ�]َو=َ
]258[

  ، …

 �-Cهللا /-�� و .-K ���5ل هللا #��رك و#���. إذا ذ��,� /��ي �� [و��=
��U,[...

]259[
رت [/
�� ر��P هللا /)��  ، و=�ل /-. ذ�] أ=�Dً 5�ل  زوَّ

[� �sاد /-�� �] �� ,k� ً�*8� ��U#. أ
]260[

�������� /)�� ا;��L/�ة ـ  .  
�� ھ@ه ا�
�1�k ا�-i�=1 ـ  ھ� ا���آن ا�[�=� وا���=? ا����C و�8م أ�ـ� 

��	 ا����nGب ر���P هللا /)��� ���
، �[���_ ���UE  ا�����ب ا;����5ح وھ��� /
  . !ا����? /	 ھ@ا؟ 

M��= أن 	]
= �
�)l أن ا��nف ��5 [�2 � �@�] 5�ل ا��M/� و*=k�
  .  ]�5ل *����ً 

                                                 

  106ص : أصول الدين للبغدادي] 257[

  . 8سورة اادلة آية ] 258[

  .لشيخان رواه ا] 259[

  . أي هيأه وزينه: ومعىن زور يف نفسه كالماً .  110 – 109ص : اإلنصاف للباقالين] 260[
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 ��
�ل ا����ل ��� ا�[�8م ا�)��S ��* ���Uء /�	 أ���Cل /-. ا�= �
و*
[�ة ر�P هللا /)� أ,� �5ل :�-�Cهللا /-��� و .-K ��(أ,���[� : [�5ل ا� Bأ

ا��Lpاك ��� و/���ق [��5ل .  -. =� ر�C�ل هللا: ��5�ا.  ]���k ا�[����؟ 

�� زال =[�رھ�� .  ]أB و�5�ل ا��sور[وb-S و��ن *�[�� ���ل ] �ا��=	ا��

 l]C ���� �(-5 .��]261[
  . .-�K ���(ا� g�* 1وا�@ي =��ف أدب ا�"���

����ا = �� �2,k، وإ,
�� ��5�ھ��  l]C ���� [�2�(���k[هللا /-�� وs3= �-Cم 
�2C�U, ��  .-/ YM= B1 أ�Eور �-Cهللا /-�� و .-K ��-/ ً�5�ULإ ، ��U,

[�Rة #[�ارھ� .  

 �-�Cهللا /-��� و .-K ��(ا� 	ا����� /-. ذ�] �@�] *� روي / 	و*
إذا ��K-. أ������ �-��� =���ر زاد أم ,����3��C �3����-� x#�	 وھ��� : [أ,��� ���5ل

�/�5 l@�� ����-� loل إ,�] ��5 أ������...]  ، ، �Aذا أ#�ه ا��n��Mن �
]262[

  .

�������ت /�	 =����. �	 أRا� 	1 *����C وھ�@ا ا�����=? ��5 رواه ���R�  �وھ�� ،
1�o ھ�8ل 	�	 ����ن ، /	 /��ض B ت���Rر ��� ا��*�@� �وھ� ،  	�/ ،

وا����ق =��M إ�. أن ا����ل .  أ� ���C ا��Gري ر�P هللا /)� *���/�ً 
�X ا���nق /�	 اo)��	 *�	 أو���]  ھ� �� ا�"8ة [�@ l��K �5و ،

�X ا��واة *	 ا����ق ا���1 �
2� �

� ��ن ذ�] * و�L B] ���.  ، ور

��ل -��,� �-�n�Mن �@l وھ� �� ا�"�8ة= B �-"
�����2  أن ا�= �� ،

��هPو ��U, ��  ��
2

�1 وا�	 ��ّ�ـ�ن ر�=sF 	�
� ,�� /-. ذ�] ا� ،

���� �� ا��وا=1  هللا�� �� ,]��U، وا,�Uد أ�� أو��[ ا��واة ا���1 �-�[  ،
2
� *	 *�). ا��وا=1� �
إ=�اده  وھ@ا ا�s3ء *	 ا���=? =��	.  وھ@ا *

����o���ب ا�3��Bج ھ)� وإن ��ن ��� �C)�ه *�	 ا,��Uد ا�	 ����ن  ��  ،

�د �� ا�3��Bج ��b /-�� *	 ��? ا�U,Bاد�/Bن ا;  ?�� 	* �
، وإ,

3
��ع
����Dً  ا� �2�D� ���D�= 1ا;د�� 	ع /���د *���
�S? ا���� 	أي *� ،
  . /-. *���ل وا��

                                                 

  .، باب ما قيل يف شهادة الزور الشهادات: صحيح البخاري] 261[

.  54،  53،  51،  50،  37،  3/12: مســـــــند اإلمـــــــام أمحـــــــد.  1029، رقـــــــم  624/ 1: ســــــنن أيب داود] 262[
،  376/ 2: مســند أيب يعلــى.  140/ 1: املصــنف لعبــد الــرزاق.  429 – 428 /2: املصــنف البــن أيب شــيبة

: املســتدرك للحــاكم.  389،  6/388: ]اإلحســان  [صــحيح ابــن حبــان .  1/19: صــحيح ابــن خزميــة.  436
1/134 .  
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=������ن �� ��5  ـ  ا���l ا���Mي ا�@ي ذ��� ا�����? أن ا;��L/�ة5
��
�s  #��	 أ,�2M��= �2ون � وB =������ن i= إن ا�����? =�=�� أن ��o ،

 �������، و����kن ا;����L/�ة  ]ا�
)�����ب �����nFe ا�)"����ا,�[ا;����L/�ة 
  . !!!=�����ن 5k�ال ا�)"�رى �� ا�����ة 

1�=�i� 1�k��* ��� � �2M��= �,A� lذ�� ھ@ا ا��� 	أن * g5ا�وا�  B ،
1=����/ 1�k�* ��  	����M
، ���D= 8ك ���ن �5�-�� *�	 ا�)"��رى أو ا�

  . إذا ��ن *	 �"��ء ا���ب

 ����و����5 �����ن /-
����ء ھ���@ه ا;*���1 *)���@ ا�"����ر ا;ول =���2���Mون 
����M ا��3ھ-� ا�@ي ���5 ا���ب ا;��5ح  1=�i-ا� ����
و=�����ن �� ا�

، ������2U= 8  ، ;ن هللا #����رك و#�����. أ,��sل ا�����آن -����,�2 ا�
����M�ن
�  . �آن إB *	 /�ف ���ن ا���ب وأ�2����Cا�

  

���b [ـ  ذ�� ا����? /	 ا;�L/�ة أ,�2 ��5�ا /�	 ��8م هللا #����. 6
��ف وK B�ت[{��K ��، و�[�	  ، �[���2 أط��l /-. ھ@ا ، وھ@ا ,

  *� *�)�ه؟ 

 ������*�)��. ھ��@ا أن ���8م هللا #�����. ا���@ي ھ��� 1U��K ���� ھ��� ا�
�)��. ا�

�َع /���ٍ� *��	 /����ده  ��@ات هللا #�����. *��	 ا;زل��Cذا أراد هللا #�����. إA��� ،

 �/�
�Cإ ��=�= ��* ��
�Ck� ��*8� ع�
�C .�-/ 1K�F ة�5 ��� ��S ُ�*َ8�
�2 ا����M  إ=�ه Oط�G�= 1i- �=��، وإذا 2@ا ا���� �5 ��2 /	 هللا �8*� ا�


���  ذات ����وف وأ��K�ات* 1��i-، وھ��@ا B =�)��� أن هللا #�����. =���[-� 
�Mا�� � Oط�G�= ،  1 و���وف�#��K ت��S�* ��� ت��"وB أ,� =��[-� 

1=�i�  ا���8م ���-/ .�C�* g
�C .�C�* .����#و �,���C هللا �-� �*�(�� ،
�*8�  ً����L ا��
�C �
،  ، و�� أن أ,��Cً ��,�ا * O,�3�C. وl5 ا��[-�� �

  . K B�#�ً وB ��و��ً 

[)�� ، و� إن هللا #���. =��[-� "��ت: أ*� ا����? �[k,� =�=� أن =��ل
،  ، و-1���i /��=���1 أو ����C=�,�1 أو /�����1 أو ��Eھ���� ���K�ت ���5�ي ����Sاً 

 �2وھ@ا =�)� أ,� ��� ���ن أ,��س O�,�3 .  !!!و��وف ا�-1i ا��� =�[-� 
أي ���
��ا �K�* !!! �#�C. /-�� ا��8م وl5 ا��[-�� ��
��ا ��8م هللا 
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 1�=�i-و��و��� ا� Y/ا�ا�"� ���M= ي ا��@ي����. إB إذا أراد هللا #��!!! ا�

�ع ذ���] ا�"���ت��C 	��/ �2/�
��Cأ O��3�= أن  l��51 و��
��]
، و�[���ن �-

 ً8R��* Y�و�[���ن ��-��] ا�
����Sت ا�"���8R��� !!! 1�#ث د���5�Y أو /���M د���5
 �2(* l23#8ق *[�,�1 اn,1 اn�  . #���. هللا /	 ذ�] /-�اً ����اً !!! ,

 B ت��"�Aذا �5ل ا�����? إ,
�� �-ّ�� هللا #����. *��C. /-��� ا���8م 
، وأ��K�ا��"� ،  ����M# B �2#�����M= B �# أ��K�ا#�2 ا�
��-G��5	 ���Kk�ات

�#�K 	=�*أ�� أ �
  :، �2@ا =��

 	�* 	�5��-G

�ت أ�K�ات ا�َ�Cِ ��� ً�#��K .���# � l�R= إ*� أن �,A�
 B ����((]� َل�����ا�1���23 ا�
[�,����1 وا������Uة ا�s*)����1 وا�
�����Sت ا�"����#�1 و=

	�5�-G
Kk�ات ا� �2�M, أن Bره و�أن ,�" g�n��, .  

 �-�Cهللا /-��� و .-�K ��(ا� 	ي ��=? /�(/ {K ��وإ*� أن =��َل �
�k,� أ5�ل ���oAت ا�"��ت �[)�� �K�ت B ] =)�د=�2 "�ت[أن هللا #���. 

  . ��;K�ات

 ً��*�# ����Mا�� 	وإن ��� =[� ���Mا�� 	* �ل ا;ول �2�
��Bن ��ن اA�  ،
 ً�2��M# 	�5�-G
"�ت ا� ����F ت�K ء�
#�*��ً  وھ� =��Mط أن =��M ا�

 ��M* �,ل إ��, .��!!!  .�5�/ � .P�= B �* ا�����?  ھ@ا 	و*�� أظ� ،
���ل =  .  


�ت أو��Kف ا�
G-���5ت C �U, 	* � 8� �,�Rل ا��
��Bوإن ��ن ا

�ت ا���وث /	 هللا #���. ��. =[�ن ا�
�ء *�	 ا�
)�sھ�	C أي  	�]� ،

����o و=)��U إن ��ن =�K ��* l��R} /)��ه أن ا�)��� �K-. هللا /-��� و�C-� أ
����� أي *�)�. *�	 *���,� #�U�K ����Mت هللا "��Uت  �nG= Bو ���Mا��

، و�[�	 B  ا���دث ؛ �2@ا *@ھ�S Oى /-��� ����R *�	 أ���Kب ا����=?
=3�ز �� أن =)[� /-. *	 �� ="} /)�ه ا���=? وذھ�O ��� ھ�@ا و,���ه 

�Fآ Oإ�. *@ھ .  

�	 ا����ـ 7 ��
�* ��] �
1 ا;Lـ�/�ة أ�	 ا�	 ���رك ـ �5ل أ�ـ� أ
إن �8م هللا �� =�sل وs�=Bال *��S�داً، وإ,�� ) : [ھـ 406(ا�
���ـ. Cـ)1 

 ً�����M� ً�����Lو ًBوk��� ًB8*��� أو� �,����* ���َ�-F ���2Uُ= وإن ا���@ي =����3د ، :


�ع وا�����2�pم����Cpم ا�����2U

�ع وا������
�x����G=B �����*8 ...  ، ، دون ا�
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�� و�5ر#�� B="�}  ا;و�5ت وا;ز*��ن�Cو ��
أن =���ل ���� ، �
�� أن /-
��� ��Lء،  �Lء *	 ذ�] ً����L ��oو�����ور 
، وإ,
� =��3د ا�
�-��م وا�

وا/-� أ,� �
� =)[� 5�ل *	 �5ل إن : [�o �5ل]. دون ا��-� � وا���رة /-��
 ���هللا �� =�]-� إB *�ة وا��ة؛ �@�[ =)[� 5�ل *	 �5ل إن هللا #[-�� *��ة 

�k*�� ��8م هللا ا��@ي ھ��  ...، ، ;ن �� ذ��] =�O�S ���وث ا�[�8م أ�Fى
�	 *)� �[�8م وا��� ��Lء وا���� ��E �#ت ذا�UK 	* 1UK  ��(* ��2U= ،

�,��
، و,>�� ذ��] *�� ,���ل  و=�
B �* g =�". وB=�� *	 ا�U�ا�� وا�

�-�*�ت B #�)�ھ. z��= �(]وا�� و� �
، وا�@ي #�g /-�� ا�[�Rة  إن /-

1-�إن ��8م : وا�"���} أن =���ل[ :��o ��5ل.  ]، دون ا��-� ا�
�-�*�ت: وا�
�� و*2Uٌ� *	 أراد *)�2  هللا �� =sل وs=Bال-F 	* ء�M= 	* gٌ
، وأ,� *�

2
�� *�� =�=�� *�	 ذ��]U=و ��
، *�	  إ��2*� �� ا��l�5 ا��@ي =�=�� أن =��
 ]��E #�3=� 5�ل وB �8م

]263[
 .  

.��-�= ����-��� : [و���5ل ����L ا��)�-��1 ا������P أ �����/ �,�����C �وھ��
��رة وا��ة، و�5د وا��،  ، و�� ����ة وا���ة، و*�=�� �Aرادة وا���ة ر 


�)�g أن ��� �8*��ً وا���اً -��iت : [��o ��5ل.  ]و*�[-� [8م وا���* ���Eو
��i-] *1U-�G =�"� ا�2�pم �[� وا�� 

]264[
 .  

و��5ل : و��� ھ@ا ھ� *� =��M إ��� اp*�م أ�
� ـ ر�
� هللا ـ إذ =��ل 
ْ�
َ [هللا #��رك و#���.  ,َ��َن َ/-ََّ
�ُ اْ��َ�َ�َن ا��َّ ِpْا Yََ-Fَ ُْ�آَن����Fk ] ُ	 َ/-ََّ� اْ�

َو�َ��ِِ	 ا#lَ��َْ�َّ أَْھ�َ�اءھُ� َْ��َ� : [#��رك و#���. أن ا����آن *�	 /-
�� ، و��5ل
و�@ا إذ =��ل ـ ر�
� هللا . �����آن *	 /-� هللا ] ... ا�َِّ@ي �Sَءَك ِ*َ	 اْ�ِ�ْ-� 

. ، و/-� هللا G* ��E-�ق �����آن *	 /-� هللا : ـ 
]265[

  

                                                 

 ، بريوت، ، عامل الكتب بتحيق موسى حممد علي.  449،  446،  445ص : مشكل احلديث وبيانه البن فورك] 263[
  . 1405، 2ط 

  . 79،  49ص : املعتمد يف أصول الدين] 264[

" رسـالة يف أن القــرآن غـري خملــوق"و.  192ص " : رسـالة اإلمــام أمحـد إىل اخلليفــة املتوكـل يف مسـألة القــرآن: "انظـر ] 265[
جملــة كلتامهــا بتحقيــق علــي بــن عبــد العزيــز الشــبل ، ومطبوعتــان يف .  174ص : لإلمــام إبــراهيم بــن إســحاق احلــريب 

  .هـ1418، عام )51(البحوث اإلسالمية اليت تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء بالرياض، العدد 
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و��@ا . إن ا���آن *	 /-�� هللا : وأ�Kح *	 ذ�] 5��ـ� ـ ر�
� هللا ـ 
	 إ��Cق : 5��� ـ ر�
� هللا ـ  	
. ��ن هللا وB �5آن : �5ل �� /�� ا���

 �� ً���3* lُ-�����-� *	 هللا و�� ، و/-� هللا *)�� ، ! . ��ن هللا وB /-� ؟: �
�� وا��-� G* ��E-�ق  �U� ��
	 �5ل إ,� *G-�ق �� ، .

]266[
  

                                                 

  . 64،  5/63: التسعينية البن تيمية : انظر ] 266[
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  :�5ل ا����?

]1���K�F آن����������ل  وا���U-�F�ا  ـ أي ا;����L/�ة ـ  ����� ا�� ،
�2D� : _���K �� ��s,أ �o ظ�U�
�� أوBً �� ا�-�ح ا�-F إن هللا


�ء ا����,����C .إ���  ���i-�=ق و���-G
����أ ھ��@ا ا�[��8م ا�= ���=��S ن���]� ،
�-��Cهللا /-���� و .-��K ���
�
إن هللا أ���S ���2=��� : آ���Fونو���5ل .  �

�-�Cهللا /-��� و .-K �
�
� �=��S �
��o … .  �8*� ا�)U�� وأ�2
 ��� وا��)>� ا���U-2@ا ا� ��U(ا�[8م ا� 	ا �� ا�@ي /�� /�U-�Fا

�2D��� ھ�� *�
�� : و��5ل ��2�D.  ھ�� ��S=��: *	 ھ�؟ ���ل 
�-��Cهللا /-���� و .-��K[  .���5ل ���o] :ول;��� ، و���K ���5ح ا�����85,� 

  . ]و#��� ا�3�=)�

  

  : أ,"ل

�X[ـ 5�ل ا����? /	  1 [ ��� ًBآن أو���ا;�L/�ة إن هللا Y-F ا�

�ء ا����,����C .إ��� _�����K ���� ����s,أ ���o ظ���U�
��5�ل #)�"��� : ا�-���ح ا�

1���، ;ن ا�@=	 ��5�ا إن هللا Y-F ا���آن أوBً �� ا�-��ح ا�
��U�ظ ھ��  ا��
]1����s��
2
�����؟ �����2 ا�������.  ]ا;����L/�ة[  B ،]ا�(�أم !!! ? ����U= Bق 

  . !!!*�ذا؟

ـ  5�ل ا����? /	 ا;�L/�ة إ,�2 اU-�F�ا �� ا�@ي /�� /	 ا�[8م 2
 �2�D���ل ��2D ھ�� ��S=�� و��5ل � �� وا�)>� ا���U-2@ا ا� ��U(ا�

�-�Cهللا /-��� و .-�K �
، و���2 *��� و1�U5  ھ�� *�����F Xل: � ھ� *�
  . �اب، �-��� =���� �-3 �	 =�ي هللا #���.

، B أ/-���  وا;��L/�ة =������ون أن ا����آن *�)���ه و�U>��� *�	 /)��� هللا
 ً��8F ھ� �� ھ@ا�(/ .  

��� ��5ل /�	  ـ  Q��= �5 ا����? 2@ا ا�)x ا�@ي ���5 ا����3�ري3� ،
�ُ وا�
�)���.[ا������آن ا�[����=� ���U-َل ا�sـ���(
، و�����5 ا�
)���sل  وا�����اS} أن ا�

�U�kظ *	 /)�ه �=��S �(/ ��/و .(�
��� ا�
)�sل ا�
�)�. و/��� ، و5 ا�
����U�kظ *���	 /)����ه �-���Cهللا /-����� و .-���K �����(ا� ����(/  Yَ�����، �[���	 ا���
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]ا;ول
]267[

 ����� ���� 1��3� Bال  ، و�ھ��@ه ا;��5 O���(= ���� ري�ن ا�����3; ،
، وا�>��ھ� أن *��اده أن =���ل إن  ا��C�Uة إ�. أ��� *�	 /-
��ء ا;��L/�ة

8Gف ھ@ا ، وأ,� =)�"� ��Le/�ة ا� ھ@ه أ5�ال �X أھ� ا�[8م 	�-���
Y��  . و="_ *@ھ��2 k,� ا��اS} وأ,� ا���

 ً8��� Y���وإذا ��ن ھ@ا ھ� 5�X��� ًB ا;�L/�ة *	 ���E أھ�� ا���
�5�-���؟  ��@��= ���� ���-� ! O���� 	��* إ����� g��Sر ���
وھ��� /���R /-���� ا������? ��

  . !!ا;�L/�ة 

ـ��  ��5�ل ا������? إن ا��������K �,85ح ��kن ا���@ي /���� /��	 ا�[��8م 4
 ��U(ا� .�-/ ���� وا��)>� ا����� ھ�� ��S=�� وإن ا��3�=)� #��U-�2@ا ا�

�1: ذ�]���-� _��G* ل�5 �ھ� ھ�ل و#��F X�* �وھ ،  .  

�
  :وإ��] أ=�2 ا���رئ ا�
)"_ �8م ھ@=	 اp*�*�	 ا�
��Uى /-�2

ل ھ� هللا #����.:أ*� ا���85,� ��� �5ل ِّsـ(
ل /-�. … ،     ��� َّsـ�(
وا�
: ,� ,sول إ/�8م وإ���2م s�, Bول ����1 وا,����لا���S ا�@ي �)�ه *	 ��

@ا#� ����ل /-��… ،  �8م هللا #���. ا���=� ا;ز�� ا� َّsـ(
O-5 ا�)��� : وا�
�-�Cهللا /-��� و .-K  ، … ��2ل �� ھ�� ا�-1�i ا�����1 ا���� 8�#  َّsـ�(
وا�

�2 إ�. =�م ا����*��S 1=� و,�	 ,�-� ، … ����(
��1 ا���وا�)�زل /-. ا��
n5 	*�n5 .ا��8م: � إ� ��-/ �=��S ل�#���.  5 ���ل /-. ھ@ا 5�= ، :

�َ�ْ�ِل cُْ# ��*َ ً8��ِ-َ5 �ٍ/ِ��Lَِ*)ُ��َن * إِ,َّ�ُ �َ�َ�ْ�ُل َر�Cُ�ٍل َ��ِ�=ٍ� [َِوB  *َوَ*�� ھُ�َ� 
�َ��ْ�ِل َ����ِھٍ	 5َ-8���ًِ َ*��� #َ��َ@�َُّ�وَن ِ * َ	�
] #َْ)sِ=��ٌ� ِ*��ْ	 َربِّ اْ�َ�����َِ

]268[
 ، …

و/-ّ
�� … ، أن هللا #���. /-ّ� ��S=� /-�� ا��8م ا���آن��"� *	 ھ@ا 
، و/-� ھ� ا���اءة ,��)� K-. هللا /-��  هللا ا�)>� ا���� ا�@ي ھ� �5اء#�

�-Cو  ���Kأ �-Cهللا /-�� و .-K ��(269[، و/-� ا�[
 .  

                                                 

  . 56ص : حاشية اجلوهرة للبيجوري] 267[

  . 34ـ  40سورة احلاقة من آية ] 268[

  . 98 – 97ص : اإلنصاف للباقالين] 269[
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 ��=��S ��-/ .���# ن هللاk�l,k #�ى أن ا���85,� ر�
� هللا ="�ح 
، ���2 ا��)>�  و/-
� ا��)>� ا����� ا��@ي ھ�� �5اء#��/-�� ا��8م ا���آن 

��آن *	 /)� هللا #���. أو *	 #���� ��S=� ؟-� �  . !!!ا���

ل: [وأ*��� إ*���م ا�����*�	 ا���3�=)� ����� ���5ل َّs��(* .�����# 8م هللا��� ،… 

�s,pال أن K �=��S-�ات هللا /-�� أدرك �8م هللا #����. وھ��  �ّ(�
���

�اتC g�C ق�� �*��* ��  .-�K ل��C�2 ا���k�� ل إ��. ا;رضs, �o ،

.2�(
2
� /)� �Cرة ا�� �* �-Cهللا /-�� و [
]270[

��2 �5ل إ*�م ا���*�	 .  
 ��=��S �ھ� ��� وا��)>� ا����U-�2@ا ا� ���U(ا�[�8م ا� 	إن ا�@ي /�� /�

  . !!!/-�� ا��8م؟ 

5�����م : ـ  �5 =��ل �5�
وا�)��زل [أ���b �5�ل ا����85,� ��� ا��)x ا�
��� *	 �n5 إ�. �n5 5�ل ��S=��/-. ا���(
�1 ا�� [ .�-/ ً���Pوا ً��",

ل /-. *�
� K-. هللا /-�� وC-� ھ� 5�ل ��S=� ؟ َّsـ(
  . !أن ا���آن ا�

� *	 ���ب هللا 5��� #���. : أ,"ل U� 	
* ����َ�ُ��ْا [إذا ��ن ا��َْ# َB
8َةَ  ] ا�"َّ

]271[

َ"-ِّ�	َ [و5��� #���.  ُ-ِّْ� �ٌ=ْ�ََ� [

]272[
�n�/��	 /	 ا����ق  *

-.: ؛ ���3�اب .  


��	 =�O��E ���� ����2 ا�[��8م ���5k�ل* ������ا���5أ ذاك : وأ*��� إذا ����ن ا�
ا�)x *	 أو�� �5اءة وا/��1 �����3 أن اp*��م ا����85,� ر�
�� هللا =���ر 

�-Cهللا /-�� و .-K ��(ا� O-5 .-/ �=�]آن ا���، وأن هللا #���.  ,sول ا�
��s,ا�@ي أ �ا;ز��� : ل أ*��ان، وأن ا�)�ز ھ �=���أ���ھ
� ھ�� ��8م هللا ا�

، وھ��@ا ,sو���� ,��sول إ/��8م وإ����2م B  ا���@ي ھ��� ��* 1U��K	 �U��Kت ذا#���
�U�kظ ا���آن ا�@ي /-
�  ,sول ���1 وا,���ل �، وا��R,� ھ� ا�)>� ا���

،  ، وھ@ا ,sو��� ,�sول ����1 وا,����ل هللاُ ��S=َ� و�2ََّ
� إ=�ه وھ� �5اء#�
���� *�	 أ��n5ر ا���
�ء إ��. وا�)�زل /-. ��(
�1 *�). ا�)sول ا�-i�=1 ا�

،  أ*�� �U�Kت هللا #����.  ا;رض ھ� �5اءة ��S=� أ��Uَظ ا���آن و��و�َ�

                                                 

  . 130ص : اإلرشاد إلمام احلرمني ]270[

  . 43سورة النساء آية ] 271[

  . 4سورة املاعون آية ] 272[
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ـ   

�وا*� 1
�@ات هللا #���. دا 1
�، B #���ل  ا��� ھ� �UKت ذات ��5 �2
�� وs# Bول�(# Bل وsـ(# Bو ، .  
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ـ   

  :�5ل ا����?

] .�����# �����5 ���R
���� ] إِ,َّ���ُ �َ�َ��ْ�ُل َر��Cُ�ٍل َ���ِ�=�ٍ [وا�����C�ا 
��ق��M,Bر#� ا���1��5 وا���C  ���
، ����? أ�����P ���� ا;و���. إ���. *�

�-Cهللا /-�� و .-K �=��S .ى إ��F;و�� ا ،[ .  

و�� إ����P #���. إ�. ھ@ا ا��C�ل : [�o �5ل ,�g* ً85 ا�5pار
�8غ وأداء 1���P1  #�رة وإ�. ھ@ا #��رة د���� /-�. أ,�� إ���Pإ B ،

��ل �X ا�
���/1 ا;��L=1 *	  ��اث ��Mء *)� وإ,�Mءإ= �
� ،
�
، *�Dھ�ة *)�2 �� ,"_ 5���2  أن ��و�� ا��اء ��S=� أو *�


	 �5ل �] ِ�Mََ��ُْل ا�5َْ Bِا���ب] إِْن ھََ@ا إ ���M* 	*[ .  

  

  : أ,"ل 


�1 ا;��L/�ة أن هللا #����. ��� Y�C �� ��8م اp*��م ا����85,� *�	 أ�
=��S �-/�-�Cهللا /-��� و .-�K ��(َّ��, َاءة��، أي  َ� ا���آن و/-� ��S=ُ� ا�

، B 5�ل ��S=� /-�� ا��8م وB 5�ل *�
�  إن ا���آن ھ� 5�ل هللا #���.
�-Cهللا /-�� و .-K ا��8م ��-/ �=��S �5اءة �ھ �، و��b ��� ھ�@ا  ، 
 .���# ����� ���U#] ٍ�=�ِ��َ ٍل�Cُُل َر�َْ��kن ��S] إِ,َّ�ُ �َ ��(* ً����L أ���ث ��=

، وB ,���ا ����ً وا��اً *)�� أ,��  ، و�� =�� أ�� *	 ا;�L/�ة ھ@ا وأ,kMه
�-Cهللا /-�� و .-K �
وإ1��P ھ@ا ا�
�)�. ا���C�U .  ا��أه ��S=� أو *�

، أو 1����C وھ���  ������C b�ى ا�����اء و#���Gص] ���X ا;����L=1[إ���. 
��G#و 	ا����5= 	ت /�� أ�� ا;�����C ، � �2، وهللا��� .  

 X��ھ� ="�} �����5 أن =���Mُ ا;��L/�ة أو ��X ا;��L/�ة ��� 

���M ا����ب ا��@=	 ���5�ا /�	 ا����آن ا�[��=� إِْن ھَ�َ@ا إBَِّ 5َ�ْ�ُل [5���2 

 ِ���Mََ��ْا [
]273[

��ر,��1 ,�����ً /��	 ذ���] ا�����ل ا�
)����ب  
إB إذا ����ن و���S ا�
   !!!������C .-/ �2D ا���Gص أو ا����G ؟ ؟ 

                                                 

  . 25سورة املدثر آية ] 273[
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ـ   

] إ,�� ����ل ر�C�ل ���=�[����? أ,� /sا اu=1 ا�[�=
1 و*	 #��ع ا

��ق ، وا�"���اب أ,��C ���� ���2�ر#� ا���1��5 ��M,Bر#� ا���1��5 وا���C .إ���
  .وا��[�=�
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ـ   

  :�5ل ا����?

و/-. ا����ل أن ا����آن ا��@ي ,���ؤه ��� ا�
"���_ *G-��ق [
، �[U��M�ا ��@�] *��� أراد  ���Cر ا;���L/�ة ا�
�����Kون و����K�ا


�)��g أن =����ل إن ا�����آن : 	 ���5ل���Lرح ا���3�ھ�ة أن =�����ه ����=
��م ا���-��* �� Bق إ�-G*[  .  

  . وأ��ل إ�. �Lح ا���S�ري /-. ا�3�ھ�ة

  :أ,"ل 

��ل /	 �Lح ا�3�ھ�ة �َ"�-� ا�����? /�	 ا�����ق ���3ء (
ا�)x ا�

��  *���ا ً ـ  "�ر#� ا�
s�3أة ـ  /
� �� ,bU ا����? *	 ا����ھ�/ B ،

  :� ا����ق ا�@ي ورد ���، وإ��] ا�)bU, �� � x ا��Mرح


�). ا�[�8م ا�)U��� : [�5ل ا���3�ريو*@ھO أھ� ا��)1 أن ا���آن 

G-�ق b�� ق��-G* ��2� ؤه���� ا�@ي ,U-ا� .(�
، �[�	  ، وأ*� ا���آن 

����م * ���� Bؤه إ����� ا���@ي ,��U-ا� ���
�)��g أن =����َل ا�����آن *G-���ق و=���اَد =

�)�.  ا���-��
� أوھ� أن ا����آن ] �G* .����# ��*8-��ق، ;,� ر

]274[
  .

�� ظ�ھ� *	 ا�[��ب وا��)1 دل /-. ��وث : [�o �5ل �� ا�"1�U ا�����1
����U(ا�[��8م ا� .��-/ B وء����
� ا���U-ل /-��. ا����
، �[��	  ا�����آن ���2� *�

����م ا���-����* ���� Bق إ���-G* آن����
�)��g أن =����ل ا�= Y���C ���
� ،[
]275[

  .

�(/ �َّ��

�@ھO أھ��  �
@ھO ا;�L/�ة وا�
�#�=�=1  ـ ا�/)� ا���3�ري 

G-��ق b��� ���U(ا�[8م ا� .(�
، وأن ا����آن  ا��)1 ـ  ھ� أن ا���آن 

� ا�@ي ,��ؤه *G-�قU-ا� .(�
، وأ,� B =�3�ز إط�8ق ا����ل �2@ا و���  
، ;ن �����E أھ���� ھ���@ه  /-���. إرادة ھ���@ا ا�
�)���. إb�����3* ����� B ا���-�����

  . ا�
B b��3 =�ر��ن ا��Uق

                                                 

  . 55ص : حاشية اجلوهرة للبيجوري] 274[

  . 56ص : املرجع السابق] 275[
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ـ   

  

  ا���ر:            س ا�
�P�ع ا���د

  

  :�5ل ا����?

، ���3ؤوا  أراد ا;�L/�ة ھ)� أن =����ا �	 ا���3=1 وا���ر=1[
O�]1 ا�=�<( 1�"��F 1�=��S ��2�|* ��� أي  ، وھ�� ��U(# ��2,; ،

��ok# �5رة �-��� أو[ .  

  

  :أ,"ل 

1 Oھ@�* 	�� Y����ا�� �ة ھ)�� ھ��/�L;ا Y-n(* ـ  =�/� ا����? أن
، ��8 وزن �B  ��2 =�@�� �"��1 ا���/�ى د���8ً وا���اً ا���3=1 وا���ر=1 و

�2Uأھ� ا��-� وا� �(/ .  


��ن أن اp,���ن 2/s= 	=@ا�� 	ا����3=� Oة =��دون *�@ھ�/��L;ـ  ا
،  *�U= ���* .��-/ ����3-��� وأن ا�����Dء وا�����ر B =����ك ��,����ن ا�����Fراً 


����ن أن اp,�����ن =Y���-G أ�������� /s= 	=@ر=���1 ا������و=����دون *���@ھO ا�
��رة أود/�2 هللا ��� و=)U�ن ا����را���FBر=
1�U��G ھ�@=	 ا�
�@ھ��	  1 � ،

، و=���ل ا;��L/�ة إن اp,���ن ���b  ��=�ت ا���آ,��1 وا;��د=�? ا�)��=�1
�-�U= �* .-/ ً��3ا* �� ً����F bر=1 ، و�����FBا �����; O��]* �,وأ ،  ،


��� إB هللا #�����.-�= B ر����|=��� وأن ���C ا� ًBB����Cآن ، وذ���] ا����ت ا�
، وو5���ً /)� *��D. ا�)"�ص ا���� g�n���= B ا����� ا��G�ض  ا�[�=�

�� ,�2)� /	 ا�G�ض �� ا���ر ���2� ، .  

و=O3 أن =ُ�-� أن ا���� �� ���O و���b : �5ل اp*�م ا���85,� ر�
� هللا
�2ََ� [، ;,� #���. �5ل  ، � *[��O ;����� *	 ط�/1 و*�"�1 *�3�راً 
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ـ   

 ْlَ��َ�َ �*َ [�=1/اب ط��o 	* �(  ،]lَ��ََ��َْوَ/-2�ََْ� َ*� ا [
]276[

  	* �(�=

� َ�َ��lَْ أَْ=ِ�ي ا�)َّ�سِ [، و5��ِ�  /��ب *�"�1َِ[

 
 ...

]277[
 .  

أ��"��} أن =����ل /��	 ا;���L/�ة ا���@=	 =����R�ن *��� أ�����o ا�����آن إ,���2 
]O�]1 ا�=�<(،  !!!و�k,�2 أ#��ا ��Mء *�	 /)�� أ,U���2؟ !!! ؟]�Sءوا 

��Bآن ا�[�=�؟و�� ا��  . !!!�د /	 آ=�ت ا�

3 ��U(# ��2,ة إ�/��L;ا ��(/ O�]ه ,>�=1 ا��
C �
ـ  =��ل ا����? /
��ok# !!! أي �5رة �-��� أو 	ن /���U(= B ��2,ة أ�/��L;ا 	وف /���
وا�

��okن ا�������U(=رة و����، ����� #�����. أ/��n. ا������ إرادة =����22S  ا������ ا�
�U= ره إ�. *� =�=� ��-� و�5رة���F��2 � ���Uا� Y�-G= B ا���� 	و�[ ،  ،

و�kن ا����? B =�"�ر �5رة .  وY��F أ���ل ا����د ھ� هللا #��رك و#���.
  . !!!إ�oc* Bة

                                                 

  . 286بعض آية البقرة ] 276[

  . 41واآلية من سورة الروم آية .  45ص : اإلنصاف للباقالين] 277[
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ـ   

  

g  ا�����1 وأ���ل ا�
G-��5ت:      ا�
�P�ع ا���

  

  :�5ل ا����?

] �oc�= ء��L ن�ط8ق وأن =[�A=)[� ا;�L/�ة ا��z ا���دي 
  . ]/)�ھ� �	 O�C و*��Oَّ أ8Kً  �8 ار#��ط …،     �� �Lء


�8Rً /)��ھ� *�	 ��5ل إن ا�)��ر #���ق ��2��n أو ھ�� : [و�5ل�
، ;,���� B ��/���� /)����ھ� إB هللا  /-���1 ا�����pاق ����2� ������� ����M*ك

 ً ��-n*[ .  

  

  : أ,"ل 


�	 ا�
��Mھ� أن  ـ  ا;�L/�ة B =)[�ون ا���z ا����دي �Aط8ق1� ،
�g�n، وا ا�)�ر #��ق *� ھ� �5� ����8اق-� ���gn *�� ھ�� �5# 	�]��  ،

g�وھ�@ا أ*�� *��Mھ� .  ، وذ�] ���
� �Sت � ا����دة وا���nم =g�M ا��3
Aط8ق[*���س �� =)[�ه أ�� [ .  

�kن 2 1U�C8Uا� 	�* ���R� اد/��ء �ة ھ��/��L;ـ  ا;*� ا��@ي =)[��ه ا
���� أن #[����ن *��1���5 ا�)����ر *����ocة ���@ا�2# B ����2,; أي إ,����2 #�����ق ،  ،


[�	 أن #)�U] /�	 1U�K ا���pاقو=�����ون أ= B ��2,  ن هللاA��� �������، و
15��* ��E �2-�3= ر /-. أن��= B #��رك و#���. /)�ھ�  	و�@ا ا��[� ،

g��n�، و���@ا ���A,�2 =)[����ون  …، وھ[��@ا ، وا�����nم ���� ا����Lpع ���� ا�
،  ، ������م إ�����اق ا�)����ر �G-����� هللا إ����اھ�� /-����� ا�����8م ا�
�s���3ات

،  �ھ
�ن أ,� *��ok�� _��Gات ا;���Cب ��� ا�
�����تو=)[�ون �� *� =�

�ار �����ة ا�[���Uر ���� g��* �(��2S />���� ,�رھ���  �������? وا�)��M�ر���Cو�� ،

  . و�Lة إ��ا�25

 �
2� �
� ً8Kأ Oَّ��
��;�L/�ة B =)[�ون اBر#��ط �	 ا���O وا�
، و�[���	 =�������ون أن هللا ������C,� و#������. ھ���� Y�����F ا;�����Cب  ا�������?
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ـ   

�َّ��
، وا��gَ�n /)�� إ*��ار  ، وھ� =Y-G ا��pاق /)� *�58ة ا�)��ر �توا�
، و�� أراد أن Y-G= B #-] ا�
��َّ��ت  ، وا�gَ�M /)� #)�ول ا���nم ا��[�	

،  /)� وS�د #-] ا;��Cب ��M= �* ��Uء و��lU-G ا�
��َّ��ت /	 ا;���Cب
O��د ا��Sهللا #���. /)� و 	* ��ok���� �#ذا O��ا� 	* B ، .  

، إذ ا������� *[�����O ;��������  ھ���@ا ��������ل ����� Y���-F أ������ل ا�������دو
�2� ً����F bر=1 و�����FBو#���. ا �,���C هللا ��2 ھ���Fو ، .  

��*�ت
أ*� ا��[� ا���دي �2� إ���oت : [�5ل ا��)��C ر�
� هللا �� ا�
���	 أ*��� وأ*��� و��S�داً  أو /���*�ً �ا1n��C ا��[���ر z، *��1���K g  ا����

��ok# و/�م _-Gا���1  ا�� �Fuا �� �
  . ]أ��ھ

*��1���K g ا��G-��_ و/���م #����ok أ����ھ
� ���� [و���5ل ���� ���Lح 5����� 
��1 ا���ـ[� ا����دي] : [ا�Fu ا���1 ���� �-�)���� /-�.  ��� ,�@��ه �����ن � ،

�2 ا;��R �� ا;��ـ[�م ا���د=�1 ، �-���Y /-� ود�1��2S g ا�# … �],k��
��O ھ@ه ا�1��23 ا���? وإ���ء ا�
�l *�	 ا g�* د ��� ا�)��ر��-Gوا� �����


�ار ا����ة�Cة ���  ا�
���
، ;ن ذ�] �-�� /)��ھ� /-�. 8�Fف ا����دة ا�
���ن ��B �2 ="} ��� ا��G-_ /)�ھ� ا��Mھ�
] ، وا��zُ ا�

]278[
 .  


	 ��2 *@ھO ا;�L/�ة وردَّھ� /-�. ا�1U�C8U أدرك أن *�	 =���ل �
���ل ��2�  kن ا�)�ر #���ق ��2��n أو ھ�� /-�1 ا���pاق وھ�� =�)��= ��*

  . ���� *�Mك

وا��O�3 أ,��2 : ـ  �5ل /s ا��=	 ا	 /��� ا���8م ر�
�� هللا #����. 3
 B وي وا�)���َر���= B َء���
������ إن ا�g���Mُ= B s���G وا�=��@*�ن ا;����Lي 

، ����Aن ا�g����M وا�����ي  ، وھ���@ا ����8م أ,���sل هللا *�)����ه ����� ������� #�����ق
���2�-G، و����  ا�sُ���G ا�Y��-G= ���-� ، َg���M  وا����pاق ����ادث ا,���Uد ا����ب 

�ً �� ذ�] ، و�� #Y-G ا�)�ُر ا��pاق =Y-G ا�
�ُء ا��ي��Cأ l,�� وإن ،  ،
O��دون ا� Oِّ��

� ��5ل #����.  ���Y��G ھ� ا�� ،] lَ��ْ*َإِْذ َر lَ��ْ*ََوَ*�� َر

َ َرَ*. ] َو�َِ[	َّ هللاَّ
]279[

] َوأَ,َّ�ُ ھَُ� أPََْ�َ] َوأََْ[.[و�5 �5ل #���. …  
]280[

.  

                                                 

  . 24 – 23ص : شرح املقدمات للسنوسي ]278[

  . 17سورة األنفال آية ] 279[
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  . 43واآلية من سورة النجم  . 24ص : العقائد للعز ابن عبد السالم] 280[
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 	*�Rع ا��P�
��1:        ا��i1 ا�
  ا��[

  

  :�5ل ا����?

=)�U ا;�L/�ة ��n5ً أن =[�ن ��Mء *	 أ���ل هللا #���. /-1 [
1
]� .-/ 1-
�M*     ،…  .1 إ����Sا أ����� #����. �-��2 را�-�Sو

��2 ً8R* 1
، ور#���ا  *�X ا�
1��M و1U"� Y-�# B أ�Fى ����[
��3�از أن =G-��� هللا ���� ا�)���ر ، �������2  /-��. ھ��@ا أ��K����C�� ًBة


��  أx-F أو����� و=G-� �� ا�3)1 أ��3 ا�[��Uر، و�S�از ا��[-��_ 
و�2@ا �� =l�R ا;��L/�ة ا��[
�g�* 1 ا�"��Uت : [�o �5ل.  ]�n= Bق

g��ا�[ .  

  

  :أ,"ل 

،  ـ��  ا;���L/�ة =)��U�ن أن =[���ن ����Mء *��	 أ�����ل هللا #�����. /-��11
 ً��P�E ��� أن .(�
ن =[��ن ���Mء *�	 أ������ �[
�1 ، و=)�U�ن ��@�] أ 

.(�

� =�U-� إ�. #���Y ا��iض ا���/?  2@ا ا� �*��5 	* .��= 	
� ،
��Uم /-�. أ����ل و#"����ت .  /-. ا������p,��ن =���� � ��� ���Mء ��


�� أ��5م /-���2� Oذ�] ا��� B�� Xiح أو  ، و��@ا ا�[��ه وا�����Uو��@ا ا� ،
، و���U= B ا�s�(*  ���Uه /�	 ذ��] ، وهللا #��رك و#����. ا��sن أو ا���iة
��Uراد#� ا�p Bاض إ�E;ا 	ض *�E Y����� B ، .  

������3=pا 	ا�������= ������D/ 1 : [������5ل�����--�* l�������� .��������# أ��������ل هللا
�� ��ن ��-� #���. ��iض �[�ن ,��o] : ً��"5 �5ل ر�
� هللا.  ]�;�Eاض

��"�� ذ�] ا��iض ً8
] �@ا#� *��[
]281[

 .  

                                                 

  . 331ص : املواقف لإلجيي] 281[
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�C�(�و�5ل ا�] :(* @Fc=اض ��� أ������ و�E;ا 	ھ� #���. /s(# �
، ��_ وھ� �S و/s  ، وإs� Bم ا����ره إ�. *� =�"� �P�E وأ�[�*�

]  !ا�/ �(i	 �� C �*�اه ؟ 
]282[

 .  

.�-�= ���ل ��L ا��)�-1 ا����P أ= �2��5 �R
: ، ��5ل ر�
�� هللا و

] وB =3�ز أن =��U هللا ���C,� ا��Mء ��iض وB ��اع[
]283[

.  

�;��L/�ة �����R= B �2,k�ن � #����. ـ  �� �28 X=���# ?م ا�����
 1
وا��اg5 ھ� أن ا;�L/�ة =��R�ن 1UK ا��[
1UK !!! .���# � 1 ا��[

�2*8� �� g��ت ا��U"ا� g* B 	]� ، .  

أول ا��ا����Sت /-��. ا�
[-��_ ا�)>��� : [���5ل أ��� *)"���ر ا�����iادي
��� #����. و 1����
"��U#� و#�����ه و/���� واB��CBل ا�
cد=�ن إ�. ا�

��
] و�[
]284[

 .  

���� : [و�5ل ا���2��و�� ھ@ا د1�B وا1�P /-. أن ا����� *G-�ق 

��ً #��م ا����رة ���� ا��[
�1 و#��=� و,>�م�]� ً��,�K �� ��5ل .  ]، وأن ��o


���: [ا���2�� /	 هللا #��رك و#����.]�، و="����2 /-�.  =��� ا;*��ر 
����M* [

]285[
 .  

<
ا/-
�ا ـ أ����C هللا ـ  أن هللا #��رك : [�U ا�UCBا=�)�و�5ل أ� ا�
 ��� ����

����� �� ذا#�� و�U�K#� و/���� و�[
��� و�و#���. أ*� /��ه 

����M* ذ�U,و ��UK [
]286[

 .  

� �D5ؤه �-�� �[
�1 : [و�5ل ا����P /��ض /	 هللا #��رك و#���.
] و/�ل

]287[
 .  


��: [و�5ل ا	 ��رك]� .-/ ����ا lود� [
]288[

 .  
                                                 

  . 8ص : أم الرباهني للسنوسي] 282[

  . 148ص : املعتمد يف أصول الدين] 283[

  . ص :أصول الدين أليب منصور البغدادي] 284[

  . 30،  11ص : االعتقاد للبيهقي] 285[

  . 13ص : التبصري يف الدين أليب املظفر االسفراييين] 286[

  . 6ص : اإلعالم حبدود قواعد اإلسالم للقاضي عياض] 287[
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1 ا����1i: [و�5ل ��G ا��=	 ا��ازي]��� ��
] ا�Y��G ا�
]289[

 .  

�����ن إن أ����ل هللا 3= 1U�C8Uا� X��ـ  ا/-� ـ أ=��2 ا�
)"�_ ـ أن 
1�
، وھ��  #���. *	 Y-F و#��=� وإ�اع �-O3= �2 أن #[�ن ��O ا��[

1

[	 أن #[��ن /-�. ���E  وا1�5 /-. و�Y ا��[= B �2,رون أ�و=�" ،
2
���2 ـ  وا8��F .��-/ 1���5ف *���  *��� ھ��� /-����� O���� ـ  l��,�]� Bوإ ،

1
  . ، وھ@ا ھ� ا�@ي =�ده ا;�L/�ة #����D ا��[

: و=U�� أ� *)"�ر ا���iادي ��2 ا;��L/�ة �"�1U ا��[
�1 إذ =���ل

]Y�-F ��� Y-F �� ��]� إن هللا �(��Kو�5ل أ  ��� Y�-Gا� Y�-G= ��� �و�� ،
1
، و��� Y�-F ا�[��Uة  ز، و�� Y-F أ��Pف *� �G= ��S Y�-Fج /	 ا��[

، و��� Y�-F ا�3
��دات  دون ا�
c*)�	 أو Y-F ا�
c*)�	 دون ا�[��Uة ��Sز
، و�[�,�l ��� ھ�@ه ا���S�ه  دون ا;���ء أو ا;����ء دون ا�3
��دات ��Sز

1
] *)� K�ا�ً و/�Bً و�[
]290[

.  

*��@ھO أھ��� ا����Y أن ا�����رئ #�����. Y��-F ا������� : [و=����ل اu*���ي
�/��اع إ���i� B ،�2=1 =��)� ا وأ B ��2�-/ Y-G5_ ا��1 =�
]�� Bو ،    ،

�sان …�S �� Y-F B وأْن Y-Gا� ���)��1 إ��� ��Cن  �
] ، وھ
]291[

 .  

��ل ا;�L/�ة 3�از أن =G-� هللا �� ا�)�ر أx-F أو�����  ـ  ,��4= ،
، و=�ون أ,� �� #�-�l ا�
1���M  و=G-� �� ا�3)1 أ��3 ا�[�Uر �� أراد ذ�]

@ 1�2�p1ا
، و�[	 هللا ـ  �] �[�ن ھ@ا *	 هللا ـ #��رك و#���. ـ /�Bً و�[
، ���?  ���C,� و#���. ـ  ��U= B ذ�] �8Dً *)� ور�
1 و��*�ً وا*�)�,�ً 

1
و*� !   �[	 *� د��� ا;�L/�ة؟ ؟ .  إ,� ھ� U, .-/ O�� �,���C�� ا���
  !ا�@ي �
-�2 /-. ا���ل 2@ا؟ 

���? /��	 د����� ا;���L/�ة *��	 آ=���ت ���� =[-��_ ا������? ,U���� /)���ء ا��
، و���� =���Mُ إ���. ا�����=? ا����ارد ����  ا�[����ب ا�[���=� وا;��د=��? ا�)��=��1

                                                                                                                                                    

  . 33ص : مشكل احلديث وبيانه البن فورك] 288[

  . 108/ 2: مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي] 289[

  . 150ص : لبغداديأصول الدين أليب منصور ا] 290[

  . 224ص : غاية املرام لآلمدي] 291[
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1�k�
، ر�E د/�اه ا��x"G ��� /-�� ا������ة ا�
b�Cc /-�. ا�[���ب  ا�
  . !!!وا��)1 

l ر��P هللا /)�� أ,�� ��5ل�o 	
�l ر�C�ل هللا : روي /	 ز=� �C
��ل= �-Cهللا /-�� و .-K] :أن هللا �� ��Pوا#� وأھ�� أر�
�C ب أھ��@ّ�/ 

، و���� ر�
l��,�� ���2 ر�
���� �����F ���2اً *��	  ����@�2 وھ��� ����E ظ����� ����2
�2�����
] أ/

]292[
وھ���@ا ا������=? ������K ا���	 ������ن �����? رواه ����� .  

����K  �,���;ا ���K293[، و[
 .  

*����2U5 *��	 [*���ذا ����ن *���5_ ا;���L/�ة ا���@=	 ���5ل ا������? /��)�2 
��������ة / ���2 l���R=B ���,ا����)1 أ  B و=-��� وآ��دھ���k# O��3= ���2(* �#ا����
ا�

*��ذا ���ن *���2U5 *�	 ھ�@ا ] =O3 ا�i�LBل ����C .�-/ .��� �2 ا���و=��
  . ا���=?؟ 


� �� =�3وا �� ھ�@ه ا�
���C ��=��K ��", 1�k�ى ھ�@ا ا����=? و��� ّ�
�� و)��ء  @F;ا 	�2 *� � B ؛ ��ن �� �Pر��* �Fآ ��=�K �", �3وا=

/ 1�k��

�� ا�)�. ا;��L/�ة /-��� .  -���/���#�2 �� ھ@ه ا�* ��K;�2@ا ا�
،  ، B *��� ز/
��� ا������? أ,��U, ���2�ا ا��[
��1 /��	 أ�����ل هللا #�����. ��5���2

  . وأ,�2 ر#��ا /-. ھ@ا أK��C�� Bة ���@ي ��5�ه ھ)�

1��-
���R ذ���] =����ل ا������2ري أ���� ���5*�ء ا��)�: ، ���5ل ر�
��� هللا و

]Sھ� و��������E �2 ظ���� : �ھ�و�� /ّ@ب أھ� ا���
�وات وا;رض @ّ�/
�2�  b��� ��* @�Fk= 	�* �-<= �
، B=3�ز أن =��ل � /sّو�S إ,� ظ-�، وإ,
] ، وهللا �� ا�Y-G وا;*� ��

]294[
 .  

�َِ� �َْ� =@�� ا����? د���Le� ً8/�ة /-. �5���2 : و=�Y �)� أن ,���ءل
1��Sp�2؟ ؟ و,���ك ��� ا����� ��=c
،  وأ�UE أ=1 ا��Lرة �-���=? ا���ارد ا�

g�* _�-�G# ��5 ا;��L/�ة ��� #"���} ا����=? أو #�U���D و��� : و,��ل

                                                 

.  30ــ29/ 1:  سنن ابن ماجـه. 75/ 5: سنن أيب داود.  189، 185، 183ـ 182/ 5: مسند اإلمام أمحد] 292[
  . 160/ 5: املعجم الكبري للطرباين.  1/109: السنة البن أيب عاصم.  506ـ505/ 2: صحيح ابن حّبان

  . 509ص : ، ويف تعليقه على شرح الطحاوية البن أيب عاصم يف تعليقه على السنة] 293[

  . 25/ 2: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: انظر] 294[
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2
� /-�. ظ��ھ�ه أو #kو=-���  ��* .�-/ l�(ھ�، ��2@ا أ*�� =���د إ���] إذا 
�������، و�[��	 ھ�� ="�} أن ���M# B إ���. د���-�2 *�	 ا����)1  #�@ھO إ���� 

  !!!.ا�)��=1 kد,. إ�Lرة؟ 

���  �E ً8=���ً◌ً و*	 ا��k# O�3و=� ا	 أ� ا��s �2@ا ا���=? #�kو=� ،
���Aن ���Y هللا #�����. /-��. أھ��� ا����
�وات وا;رض أن : [���5ل ر�
��� هللا

، و#[��ن ��5�ة  ، و=���U]= 8�� �]��M ، و=�@�� �����n= .��(= 8ع ��8 =�"��.
 ���2��
S ء���Sف وا�����Gا1���5 وا��
��1 وا������� وا�1���MG وا��,pوا Oا����

�g *)�� إرادة #�sا�� *��اد...  ، *��12S ا���# B ا�@ي 	=k�  ����= ��*هللا و
 	��* l��5و ���� �و��� ���� Y��-F ���* 8ف��F ���(* ا���@ي ���� ="���ر 	؟ و*�����(*
 ���Pوا#� وأر�
��C أھ��� .��-/ �����/ �,�����C ا����ب g��Pو �ا;و���5ت؟ �-��

���2� ً���
������ و���� =[��	 ظ�� �2@���� [
]295[

���Aن ����ن ھ��@ا *
[)���ً ���� أھ��� .  
ا;رض �[�_ =
[	 ھ@ا �� أھ� ا��
�ء ا�@=	 ��5ل ����C,� و#����. ����2 

]B َُ�ون*َcُْ= �*َ َن�ُ-�َUَْ=أََ*َ�ھُْ� َو �*َ َ ! ؟] =َْ�ُ"�َن هللاَّ
]296[

: وا�@=	 �5ل ���2 

! ؟]�َ��َّ��ِ@=َ	 ِ/ْ)��َ� َرِّ��َ] =َُ����ُِّ��َن �َ���ُ ِ��-َّْ���ِ� َوا�)2ََّ���ِر َوھُ��ْ� k���َْ= Bَُ*�نَ [
]297[

 

َ/ْ	 ِ/�َ�َد#ِِ� َو=َُ���ُِّ��,َ�ُ إِنَّ ا�َِّ@=َ	 ِ/ْ)َ� َرَِّ] B =َْ��َْ[�ُِ�وَن [وا�@=	 �5ل ���2 
] َو�َ���ُ =َْ���3ُُ�ونَ 

]298[
وھ��� #����g�n أن #���2U ا�����=? /-��. ����E *��� !!! ؟ 

2
� /-�� ا;Lـ�/�ة وا����2ري؟ �.!!!  


�� ��n= Bق ��U�* ��2/�1 /�	 ا���� 5��2-�5،  ـ  أ*� *�1�k ا��[-��_ 
���ل ���= ���,A� ً8��/ ���Kو#)���� ا��� g���n

�	 ��5ل ��3�از #��@=O ا�� [�@


��� ���n= Bق ً8���، و=����ل إن ���� ذ���] ا�����اض  ��3�از #[-���_ ا������ /
�-�، �eد��1 ا����R]ة /-�. أن ا�)����  ، أ*� �� ا��اA�� g5ن ذ��B [ =[��ن /

	���K��-� وأن ا����@اب 	�����n
-� �2���Cو Bإ ً����U, _��-]= B وأن هللا ،  ،
  . ، �--ّـ� ا��
� وا�
)8D� 1ً *)� و��*�ً 

                                                 

  . 2/662: شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز] 295[

  . 6سورة التحرمي آية ] 296[

  . 38سورة فصلت آية ] 297[

  . 206سورة األعراف ] 298[
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gCع ا����P�
  ا�)��ات             :ا�

  

  :�5ل ا����?

] ��� 1/�
=�G-_ *@ھO ا;�L/�ة /	 *@ھO أھ� ا��)1 وا�3
�����اً  ً����8�Fات ا�ا�)���  g��Sرا ���Cل ا�����Cرون أن إر����= ���2� ،

�1 ـ ���ة ا����Uا� ��� �

1���M ا�
�1�D  ـ[-�  B ��,رون أ���= ��o ،
أ*��� ���� *���P�ع … ،     د����� /-��. ���Kق ا�)���� إB ا�
�s��3ة

، و=cو����ن اu=���ت  �"�
1 ��)[���ون ���Kور ا���@,O /��	 ا;,�����ءا�
 ً�Uَّ-]�* ً�U   . ]وا;��د=? ا�[��Rة #kو=8ً *���ِّ

?����
وا�"�����si����� �2(��* 1ا�� : [و���5ل ا������? ���� ھ��@ا ا�
����ن�� ً��n*�5 ًا���U# ���ون ا���U= : X���Uش ا��-� ا���ھ� ا,�

��s3ا� ��  . ]*	 ا���� ا�[-� �� ا��

  

  :أ,"ل

1 ���Rأ� ���� ���
ـ��  ����b ���� ���8م ا������? ���� ھ��@ا ا�
���P�ع ـ �
��و,�1  ا�
�P�/�ت ا��� #)�و���2 ـ �C�ى إ��Lرات �
�@ھO ا;��L/�ة* ،

s��

s وا�-i����، وأن *��@ھO ا;���L/�ة =�G-��_ /��	 *��@ھO أھ��� ا����)1  
���اً  ً��8�F1 ا/�
، دون أ=1 إ�Lرة �
@ھO أھ� ا��)1 وا�3
�/1 ��  وا�3

O#�]رئ ھ@ا ، ����� رأي ا���، ودون أي د��� �
��  ]ا8�FBف ا�����[	 �-
1�/�
، ودون أي د���� ,�-�� أو /�-��  =�"�ر أ,� *@ھO أھ� ا��)1 وا�3

�X *� ذ��ه /	 ا;�L/�ة (=  !! .  

2 1����M
-� g��Sرا ���Cل ا�����Cة أن إر�/���L;ا 	ا������? /�� ����ـ��  ,
1D�

� ا�@ي =��ب /-���2 ��� ھ�ـ@ا؟  ا1�2�p ا�� ،   !���# B1 أ�k��
�Y ا�

�2 �-�
�ت؟ �� O�]= أن!!! .  
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 	�* ��Cل ا����C1 أن إرUC8Uا� 	* ��R� ون *� =�اه�= B ة�/�L;ا
، و=��ل اuِ*�ي *����اً /
�� =�@ھ��ن إ����  ا��[
1 ا��ا1�S /-. هللا #���.

��م
*@ھO أھ� ا��Y أن ا�)��ات ����l وا1��S أن #[��ن وB : [�� ھ@ا ا�
وأْن B �����ن ��)�����1 إ����. ذا#����2 وإ����.  ، ���� ا�[����ن *
�)����1 أن #[����ن

���C �2ن َّS�*ُ ن��C إ��� �<(�� �
] ، وھ
]299[

 .  

 1D�
�1��Pp إ�. ا�
1��M ا� �Cل ا���Cن إر�أن =[ �U(= B وھ@ا
1
]� .-/ ً8
�M* ي��*uل ا����1�R : [، و�� ھ@ا = 1�
*�� ظ��2 *�	 �[

 �=��] ,>�*�2ا���C وا;,���ء و#�-�b�� �2i إB إ8Kح ا�Y-G و#
]300[

 .  

3 Bق ا�)���� إ���K .��-/ د����� B ���,ة أ�/���L;ا 	ا������? /�� ����ـ��  ,

� ا�@ي =��ب /-��2 �� ھ@ا؟  ا�
�s3ة� ،! .  

����ل إن ���X ا�"����1 ر���P هللا /��)�2 ا����Cل /-��. ���Kق # ���5
��i ا�
�s3ة �-Cهللا /-�� و .-K ل هللا�Cر  ��
���ل إ,�� إذا ا���Cل �� ،

�#�UK 	* إ�. *� /�ف gS�=  8ً �2@اR* ن���2 ا;,���ء ا��� ��Fا��� أ
، و��� *�� �K-} أن =[��ن د���8ً /-�. ,���ة ,��� *�	  =�gS إ�. ا�
�s�3ة

���م ا�)���ة =�s��3ِ أن  ا;,����ء ��2� s�3�*ة ���* ��� b��� 	��
، ;ن ���Eه *
  . =[�ن �� *�R ذ�] ا�����

.�-�= ��
�R �5�ل ا;��L/�ة =���ل ���L ا��)�-�1 ا�����P أ، ��5ل  و

� هللار�] : .�-/ 1���C�-� �/�
و��b �� ا���� د1�B #�ل /-. �Kق ا�

s3�
] هللا C�ى ا�
]301[

 .  

4 	��/ O,@ور ا������K ة أ,���2 =)[���ون�/���L;ا 	ا������? /�� ����ـ��  ,

�� ا��@ي =�Q-R  ، و=cو��ن اu=�ت وا;��د=? ا���اردة ��� ذ��] ا;,���ء� ،


�����	 إ������� ,U�����]؟ n#رك و�����K                !�����R# ت أ#�=����� أن�����=uص ا�����"( l
وأن #kو=��� ا;���L/�ة !!! وا;��د=��? أن ا;,�����ء #"���ر /��)�2 ا���@,�ب؟ 

   . !!!��-] ا�)"�ص ھ� #kو=� *���_ و*�[-َّ_؟ 
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�@ھ�] ـ  ذ���ت أوx�, {�P #��اه � b
���
����] ـ أ=��2 ا�����? ا�
، و#kو=* ً8	 k#و=8ت ا;�L/�ة ھ� أ�L ا���kو=8ت #���c*  ً�U=�اً �
@ھ�]

���� ,>���ك ـ ، ��)>��� ����� ا�)���ظ�ون ھ��� ھ��� *��	 ا����kو=8ت  و#[-���Uً  ـ
  .  !!!ا�
���1U ا�
�[-1U؟ 

���]  ـ أ=�2 ا�����Rـ  #�-�� أن ا����ل "��ور ا��@,O /�	 ا;,����ء ھ�� 
، �-��] #)sه *��م أ,���ء هللا /-�K �2-�ات هللا و8C*� /�	  *@ھO ا��2�د


�). ا����@ي =�"����ره /�*���1 ا�)����س���������1 ،  ا�����5اف ا����@,�ب ��وھ���� �
�K��
�	  ا���
  . !  ، و���] #�-� أن ��)�ت ا;�ار ���Cت ا�

5  ً���n*�5 ًا����U# ���ا�� ���U= ا���siم ا��*pـ  ذ�� ا����? أن ا  ،
��s3ا� ���X *	 ا���� ا�[-� �� ا���Uش ا��-� ا���، ,�85ً  وذ�] k,� ا,�

  . *	 ا��1��C ا�-�,�1

p1؟ ؟ ��5ل ا���Cا�@ي �� ھ�@ه ا�� �
و*�	 : [*��م ا�siا��� ر�
�� هللا�
، �Aن ا�)�� K-. هللا /-��� و�C-� أ�"�}  /-� ا;K�ل أ=�Dً /-� ا;��Fر

��-�ُ� … ،     ، و��ن *�-َّ
�ً =��. إ��� *	 5ِ�َ�ِ� هللا #����. ا���ب وا���3
����ر أ���� أن  ، وS O��nF-���� أ����Fره و*�����1 أ��د=���R أ*��� />����= B ،

�-��� ا�[��8م ا�)����ي إB أ z����=رع���M1 ا������
 ����U, ن =��2@ب  ���=s=و ،
�-Cهللا /-�� و .-K ��(ع ا��L �=���  . ]ا/B��Sج /	 5-�� 

 �,��و�� أن #[-� ا�siا�� /	 ا���-�� اp,��,� #[-�� /�	 ا���-��� ا��
:�����ل	���2S/-��. و �وھ�� : l��-
ا;ول إ�����ء ا������، وھ��� أن ا���)bU إذا �

، و#����  وا;*�� ا��U,��1ذاs�= �2#ول /)��2 د,�b ا�1����n ودرن ا����ص 
�2���M(*���2 و��ر .��-/ ���22S���3�د *����/�2  [���
، و#��
��� /-��.  ، و#�

��� /-. #-] ا�)bU إB��5ً  إ��د#� و��X ,�ره= ��=�(/ 	��، وهللا #���. 
،  ، و=�G@ *)�2 ����ً و*	 ا�)bU ا�[-� 5-
�ً  ، و=)>� إ���2 ,>�اً إ���2ً  �-��ً 

�*�-/ g�
S �2�� ��"�اق ھ�@ا 5���� �K ����(� .����#-. هللا و*… ، و=)
 �-Cو ��-/] ُ�َ-�َْ# 	ْ]َُ# �َْ� �*َ [َ
] َوَ/-ََّ

]302[
��ر ا;*� /)�� ا����8ء … ، ��

1����]
،  أن ا��-� ا����i ا�
���� /�	 ا����� أ�5�ى وأ�
�� *�	 ا��-��م ا�
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��Cا�� Yإرث ا;,����ء و�� ���ر /-� ا��Kو  ���ب ا����، وأY�-E هللا 
�* �,��C �2/ 	* �-Cهللا /-�� و .-K �
]303[

 .  

��2 #�3 �� �8م ا�siا�� أ,� ���� ا����� /-�. ���E *�)�. ا���-��� 
 �2���-/ �-��Cور ����ا�����,� ا�)���زل *��	 هللا #����رك و#�����. /-��. O��-5 أ,���


� K-. هللا /-�� وC-� ا�@ي أY-E هللا  ا�"8ة وا��8م�* �,��C �2(*و ،
َوَ/-ََّ
�َ] َ*�� �َ�ْ� [*	 5���� #����. ، وذ�] أF@اً  #���. �ب ا���� *	 /�2ه

  . !!؟]#َُ[ْ	 #َْ�-َ�ُ 

g�* _-�G# �5 اp*��م ا�siا��� ر�
�� هللا ��� ا�G��Cام ا�
"�n-��ت 
1�U�-Uات هللا  ا��-K ���, و/8 و�8ِم �S 1 ھ� أن �� �8ِم هللا���، وا��

��-/ �*8Cذ��] �-��: و 	1ًَ /�(ْEُ  ��* إ���� O��(# أن g�n���# B [�(]و� ،
  . ، �C*�� هللا �� إ��� ا����?,�
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�Lع ا����P�
  ا�����	 وا�����}:       ا�

  

  :�5ل ا����?

=)[� ا;��L/�ة أن =[��ن �-���� وا���nUة أي دور ��� ا��[�� [
{����، و=������ن *���د ذ���] إ���. ا����Mع  /-��. ا;����Lء ������	 وا�

و*
��� =��#��O /-���� *��	 ا;��K�ل ا����C�Uة ��5���2 إن … ،  و����ه
 �#k��= ���5 ع���Mا�����
��� ھ��� ����5} ���� ا��  ، … {@��و*R-���ا ���@�] 

O,8 ذ  . ]ا����ان �A,� إ=8م �� 

  

  :أ,"ل

1  ��* ���E �ھ� {����ـ إن *� ,��� ا����? ���Le/�ة ��� ا������	 وا��
���,����، إذ ھ��� =ُ����� أن =)[��� /����5 *��� ���� ا�"���ق وا;*�,��1  =

وا������ل وا�)>�����1 *���	 ا������	 و*���� ����� ا�[���@ب وا���G,���1 وا�>-���� 
@�  !!!.ارة *	 ا���}؟ وا�

إن ���Rاً *	 ا;*�ر =�رك اp,��ن ا����5 *� ���2 *�	 ���	 أو ��5} 
��1 *�� ا���Lهs38#�2 ا��"U# l,�� ا�)��س  وإن .-/ �"���= ?�� ،

�� وا��nUة���  . إدرا��2 

 B ������5 ء أو����L 	������ ن�����,pة =����ون أن إدراك ا�/����L;إن ا
�� ورود =��#O /-�� إ=�3ب وo�اب أو #��=� و/ Bب /)� هللا #���. إ��

  .  ا��Mع �;*� وا�)�2 وھ@ا *� �� =)��� إ��� ا����?

ا/-
���ا أن ا������ل #���ل /-��. 1���K : [���5ل أ��� *)"���ر ا�����iادي
�k*��� ا;�[���م ا����M/�1 ���� ا����S�ب …  ا�"����} وا1������C ا�
����ل،

������Y����=�n� 1 *���������2 ورود ا�������G وا;*����� *����	 هللا pوا��>����� وا
.���#[

]304[
 .  
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ا����� B =��ل /-�. ���	 ��Lء وB ����5 ��� : [و�5ل إ*�م ا����*�	
�. ا�����	 وا�����} *	 *�ارد ا���Mع وُ*�O�S  �[� ا��[-�_-�ُ= �
، وإ,

g
] ا��
]305[

 .  

���)� ��ن �X : [و�5ل ��G ا��=	 ا��ازي�s, Bاع �� أ,� ,��ف 
���(/��n� ً�2 *)�����ا��D�
���ً ���n/)��� و�وأ=���Dً ,�-���  …،     ا;����Lء *8

x�, 1UK �َ23ل وا��
� 1UK �-أن ا�� �(����، إ,
� ا�)sاع �� أن ��ن  
 Xن ا�����ة و����Fuب ��� ا����X ا;���ل *��-Yَّ ا�@م ��� ا���,�� وا��

ھ�� ھ�� ;1U�K ��S : اYَّ-��* �Fu ا�
�ح �� ا��,�� وا��R�اب ��� ا��Fuة
 �]� X�* �ھ �] ا��Mع؟ /���ة إ�. ا���U؟ أو ��b ا;*� �@�] 

]306[
 

.  


�)��. 1U��K : [و���5ل ا������Uزا,� {����و����b ا�)��sاع ���� ا�����	 وا�
x�3
-��Y�����= ���* ���� 1 ا�
���ح أو ا���@م ���� ,>���  …، ا�[
���ل وا���)��و

B ُع أو�Mورَد ا� �����، وإ,
�  ا����ل و*�3ري ا���دات �Aن ذ�] =�رك 
��ق ��/- ا�)sاع �� ا���	 وا���} /)� هللا #���.��Cا .(�
 ، ��]� �� �

 ً8Sب آ��] هللا #���. ا�
�ح أو ا�@م /�8Sً وا�R�اب أو ا��
]307[

 .  

���*�ت

�g ا�3�ا*�g ��� ا�S ��� �]��ا� 	: [و�5ل #�ج ا��= 	وا����
x�
�). *8ء*1 ا�g��n و*)���#�� و1U�K ا�[
��ل وا��) {���-��: وا�/  ،

 ً8Sب آ��
�). #�#O ا�@م /�8Sً وا��
���L 1�s/�: و-� ً��8F ،[ .  

���� ا;�L/�ة = �* 	���,>� ـ  أ=�2 ا���رىء ا�
)"_ ـ  إ�. ا��Uق 
�,�ً ��C�Lً  و�	 *� =)��� ا����? إ���2 �
2(�  . ، �Aن 

ِ�َ	 [وا/-� أن د��� ا;�L/�ة ھ� 5�ل هللا #��رك و#���.  َوَ*� ُ�)َّ� ُ*َ�@ِّ
 ًB�Cَُر ?َ�َ�َْ, .َّ��َ[

]308[
 .  
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���R ��5�ل ا;���L/�ة =����ل ����L ا�-��1 ا������P أ��� =�-��.، ���5ل و�(�
����} : [ر�
� هللا#Bت و�(��ّ�
وB *��3ل �-���� ��� #����	 ��Lء *�	 ا�

����ت
وإ,
� =�-� ذ�] *	 1�2S ا����C ا�"��د�5	 �*	 �L ،  ....ء *	 ا�
] ��5 هللا #���.

]309[
 .  


�� ھ�� ���5} ��� 2 �#k�= ��5 ع�Mة أن ا��/�L;ا����? إ�. ا O�, ـ
��و*�ادھ� *)� أن ���Rاً *	 .  ھ@ا ا���ل و#U���ه ، دون *��و�1 ��2 ا��

ا������ل ا����� ���� #����D.ء )���ر ا�[����ب وا����)����R� �](����# ���5 1اً *��	 
1�/�Mو5-���  ا;�[�م ا� ���� ا�
�ء و#���=� ا��� �(/ �

�Mو/�1 ا���� ،


������� وذ��������1 ا�
�������MكGوا���=������� /-������.  ا� Oو����������=� ا�������@ھ ،
، و����DU ا���S /-. ا�
�أة  ھ�،و#��=� g(K ا��
���o وا#�Gذ ا���Sل

، و���5  ���� ا���ا*��1 وو��S�ب ا��n/��1 وا�
����اث وا��2��Mدة وإ����1 ا������د
، ��8 ا����Uت ��2@ه ا;ھ��اء  #����} *��3ء *��R ھ�@ه ا;�[��م ��� ا���Mع

1�,����U(د ��[��� هللا  ا�����، وا��[��� ���� ا����Mع ھ��� أن #��@/	 ا������ل و#)
�����Cا��� ور�ص ���ى أ/)���ق ا�)"���أن #-�� B ،اء ا�)���س�أھ�� Y  وھ��@ا ،

�عSp� .  

 �]� �� 1���5 �2D�و��b *�اد ا;�L/�ة أن ا;�[�م ا��M/�1 أو 
������� ذ���] ���� �����R *��	 ا������ل ا����� #���ور ���� �-��] ا;ھ���اء  ا�� ،


� b���S�ه  وا�����Cوس-���
، أ*��� ا������ ا�
)"��_ ا�
����3د *��	 ا���2�ى ا�

�ً ورد �� ا��Mع]� {��� إ*�� أن =>��2 ��� ، � ا��[
1 ������� أن =��

�(/ ��X *� ��� *	 ا���	 وإ*� أن =���UG� _5ء ذ�] /-�� وا���3  ،

� هللا ـ  * ��E�S�د��� ھ��  أ*� أن =>8F ��� �� �2ف ذ�] �2@ا  ـ  ،

�����* .  

3 ����ـ  ,�O ا����? إ�. ا;�L/�ة أ,R* �2-�ا �
� �Sء �� ا��Mع إ
} ا����ان@ ��  . ا�@} إ=8م �� 8 ذ,A� ، Oن وھ� ��5} �� ا��

1�*���
، وھ�� أن  وB ="} ��2 ا�
�Rل إ�P ��� B�ء ���2 ا���/��ة ا�
���5} *��� أ���ح ا����Mع *��	 ذ��} ا������ان �����e إ,
��� ھ��� ���� /����ل أھ��� 
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��ل أھ�� اp,"��ف و#-
�b و�S�ه ا��[
�1  ا;ھ�اء وا���Cوس/ �� B،
  . *g ا���3د *	 ا�2�ى

: ، ���? ��5ل /�	 اBuم وا�-�@ات وأ�P_ ھ)� *� ���5 إ*�م ا����*�	

B =ُ����ض /-��� … ،     �Aذا وl�5 *	 ��� هللا #���. ��2 *)�� ���	[
�
l اuراء /-. *	 �� =-�sم #U�X= ا;*�ر إ��. هللا  �� �[�nPوا ،

.���# [
]310[

 .  

�,��C�2M: [و�5ل ا� 	ل /-�. �����= B ���*@ھO أھ�� ا���Y أن ا��
ً ا��Mء و���5 �� �[� ا��[-�_ *	 هللا �/�L [  .�5ل �o] : ًا���R� ى�, �,A�
���(* {����# Bو ���(* {����، ���A=8م ا�����يء وإھ��8ك ا�����ث  *��	 ا;�����ل #

، ���Aن ,b��U ا���Epاق واpھ��8ك =����	 *)��� #�����. وB  …وا�)����    
{��] ، وذ�] *)� ��5} =

]311[
 .  
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�M/ ع ا���دي�P�
  ا��kو=�:       ا�

  

  :�5ل ا����?

� /���	 ظ����ھ�ه ا�����اS} إ����. ����Kف : و*�)����ه ا�
�����َ�ع[���U-ا�
1��(=����2@ا ا�
�)��. #��=��_ �-[��8م /��	  ا��
���ل *���S�ح � ���2� ،

��Pا�*[ .  

 …،     وھ��� أ���K *)���32 *��	 أ��K�ل ا;���L/�ة: [���o ���5ل

������#�2 أ���K-�2 أ,���� �
���� #��رl���P /)����ھ� / Q2(���
و����Pور#� �
ا;��K�ل ا���-���1 ا����� �5روھ��� �����اً /��	 ا����Mع *��g ا�)"���ص 

، �����Sوا ����  *��kزق رد ا�[��� أو أ��F@ ا�[���ا����M/�1 و���5�ا ���� 
���� أوھ��*�2-�Fا�����رض ا��@ي ا 	�* ً��-�/ ً�، و��2@ا  ا��kو=� *�2

X5���(آن ���� ا������]. ����5�ا إ,)��� *�n��Dون �-�kو=��� وإB أو�5)��� ا�

 ً8��kي #)�X5 �� ���ب هللا =� *�-
�ن ,�n�D *��� : [وأ�Pف �5
  . !]إ�. رد ��D أو اB/��اف �e/�اء �)��D5؟

� *	 ز=�دة ا�����k /-. أن *@ھO ا���-_ �o] : B �5ل B �(وھ
، و= B�k#  x�, ��Sو=� ��� �)x *�	 ا�)"��ص ا���M/�1 إط��58ً 

  . ]وا�� ـ B �� ا�"�Uت و��E Bھ� ـ ا�nP ا��-_ إ�. #kو=-�

وإن O3/�� O3�# �2@ه ا�-U>1 ا�)��1 ا��� =����
-�o] : �2 �5ل
,���2 #���ھ� ا�������M و���2@ا وO��S ، وھ��� أ ا;���L/�ة *��g ا�)"���ص

أم إن ا�����ل ا�[����Cة #����ھ� ! ، ����2 ��� �����ب هللا إ=���2م؟  #kو=-��2
  . !]وا�����ة ���l *�3ل #�ھ�؟ 

أ*� د/�ى أن اp*�م أ�
� ا1o8o .(R�C أ��د=? و�5ل : [�o �5ل
��� *��	 #kو=-���2 ����2 ��=��1 /-���� ا���اھ��� ا�siا���� ���� ا�����pء  B

15�Uو��"� ا��[ .  

 �o�5ل] : �� gn�
�ذا =[�ن #kو=ُ� ا;�L/�ة ��-� هللا ـ ا�@ي #-�
ا����ل وا��nU وا��Mا�g ـ #)s=�2ً و#����اً و#kو=ُ� ا���ط)��1 �-���? 
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2
� رداً �>�اھ� ا�)"�ص *�g ! وا���U� �Mاً وردة؟ (* �� bأ��
 �,�
أن ,"���ص ا��-��� أ����R وأ�2��L *��	 ,"���ص ا�����M ا�3���

  . !]؟

  

  :أ,"ل

� /��	 ظ���ھ�ه ا����اS} إ���. ا��
���ل =s���3 ا;���L/�ة  -1��U-ف ا����K
� ��"��� /	 ظ�ھ�هU-��، وھ@ا ا������ ھ�� ا��@ي  *�S�ح ����� =���ن 

� /	 ظ��ھ�ه ����i د���� ��8  "�5=)1"�5 =�
. /)�ھ� U-ف ا��K �*k� ،
ا��@ي =�2�M " ا��kو=�� ا�"���}"، أ*��  ، وھ@ا ھ� ا�@ي =�� #��=�Uً  =3�ز

، و*�	 اB,���اف أن =Y�-n  �5���� �� د��� ��"��L 8�� 1] ��� و�S�ب
 1<U� ��-/"_=ا����. "  

 1�s��

g إ�. اp*�م ا���85,� وھ� =��ل �� *��ض *)�1M5 ا��Cوا
] وذ��] أن ھ�@ا /��ول /�	 ا�>��ھ� إ��. ���Eه ���i د����: [وا��د /-���2

]312[
  . �8 =3�ز: أي.  

� اu=��1 وا�����G ظ���ھ�اً ���� : [و���5ل ����G ا����=	 ا����ازي��U� إذا ����ن
�*�"U(* ����
� =3�ز �)� #�ك ذ�] ا�>�ھ� ,A� .(  ج ا�[8م�G� Bوإ ،

�Kف : [�o �5ل.  ]/	 أن =[�ن *��Uاً و��Gج ا���آن /	 أن =[�ن �13
 gط���� /	 ظ�ھ�ه إ�. *�)�ه ا�
�S�ح B =3�ز إB /)� ��5م ا����� ا�U-ا�

g(�
] /-. أن ظ�ھ�ه *��ل *
]313[

 .  

 ����
��g " ا�[����ب"*�����? و���5ل #���ج ا����=	 ا�����[� ���� أواS 	��*
g*ا�ز ورود: [ا�3�3= Bو  …����� Bظ��ھ�ه إ ���E �� .�(�ُ= �*[  . ��o

ا�>��ھ� *�� دل " : [ا�[���ب"�5ل �� *��? ا�>�ھ� وا�
cول *	 *����? 

� ا�
��S�ح د1�B ظ)�1��
، ��Aن ُ�
��  ، وا��kو=� �
� ا�>�ھ� /-. ا�

                                                 

  . 178ص : اإلنصاف للباقالين] 312[

  . 235،  234ص : زيأساس التقديس للرا] 313[
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، ���M� B :O���-�  Bء ، أو ����C�U: ، أو �
��� =ُ>��	 د����8ً  �"����}: �������
] #kو=�

]314[
 .  

����,>� ـ ر�
��] هللا ـ إ���. #
���] ا;���L/�ة >���ھ� *��� =���ل /-���� 
���U-����5م ا�������  ا� ���(/ {��"= ���
� إ,��U-ظ���ھ� ا� 	وج /�����Gوإ���. أن ا� ،

g��(�
����ن /-����  ا�����طg /-��. أن ظ���ھ�ه *����ل *-n= ���* �و=��� "، وھ��kا��

�� =>)��  "ا�"��}� ��U-ظ�ھ� ا� 	وج /�Gء د���8ً دون أن ، أ*� ا���
ا�

��1 ا;*�� د���8ً ��2� ��، وأ*�� ا���Gوج /�	  "ا��kو=�� ا���C�U"=[�ن �� �
O��� 12 د���� ��2@ا�M� Bو ����� B �U-و=�� ���  ظ�ھ� ا�kا�� 	�* bو��� ،

#��=���_ �-[���8م /���	 "، وھ���� ا����@ي =O���3 أن ,Y���-n /-����� أ,����  ����Lء
��Pا�و=� ا�"��} و "*kا�� 	���	 ���Eه *�	 ، �z-G# 8 ـ ھ�اك هللا ـ 

  . ا��kو=� ا��C�U وا����=_

، ��5ل  ـ وأ�Pب �] *B��Rً /-�. ا��kو=�� ا�"���} /)�� ا;��L/�ة 2
َ �َ)َِ��2َُ�ْ [هللا #���. �� ا���آن ا��>��  ] ,َُ��ا هللاَّ

]315[

1 ا�)���ن  -� �#k�� ،


�)��. ا1���u وذھ���ب ا��-���
�)��. ا�����ك ���� ���8م ا�����ب  �#k��#و ،  ،
(�
���� �2��
����Cوا���R. ا;ول أ�  �و���@ا ����ن ھ�� ،]{Sا�>���ھ� ا����ا [ 	��*


�ل ا�
�S�ح[�-
1 ا�)���ن "1U /�*1 و��ن ا�
�). ا��R,� ھ� ��Bا[ .  


�)�. ] �َ)َِ��2َُ�ْ [و=���	 �� 5��� #���. ا����وُل /�	 #U���� ا�)����ن 
، وا���=)1 ا�"�ر�1 ا1�����C ا�
�)�.  ا1�u وذھ�ب ا��-� إ�. *�). ا���ك

، أ*� /�e� ً8,� =����� /-. هللا #����.  هللا #���. /�8ً و,�8ً ا;ول /-. 
s31 وا���uا 	* x�، وأ*� ,�e� ً8ن هللا ���C,�  أن =�"_ "�Uت ا�)

ً [ و#���. =��ل  �ّ���َِ, [َ�ُّ] َوَ*� َ��َن َر
]316[

5َ��َل [و=���ل ����C,� و#����. .  

2َ� ِ/ْ)َ� َرِّ� �ِ� ِ��َ�ٍب �Dَِ= Bُّ رَ ُ-ْ/ِ.�َ(َْ= Bَو �ِّ [

]317[
 .  

�Aن l-5 إن ھ@ا ا�
�). *2U�م وظ�ھ� *	 ا����ق و��b ھ�@ا #�kو=8ً 
، إن ھ�@ا ا�
�)�. ھ�� ا�
�2U�م وا�>��ھ� *��	  ,���: ؛ �����ل ��] ا;��L/�ة

                                                 

  . 151،  131ص : مجع اجلوامع] 314[

  . 67، اآلية  سورة التوبة] 315[

  . 64، اآلية  سورية مرمي] 316[

  . 52، اآلية  سورة طه] 317[
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��)�� ا����ق ��U� ��3د* 	�* B ، �,��(/ ��=وkا�� �وھ�@ا ھ� ،  ��* �
�Cو ،
l���L ف ذ���] ا����K 	��/ [��U(# أن g�n����# B [��(]و� ، .��(�
� /��	 ا���U-

 ًB�
����Cا ���R�;1 ا�����ب أو ���� �����ب هللا #�����. ا��i� ���� اء���C ،  Bو ،
� Y�-= ً�����  . #��g�n أن #��ل إن � #���. ,���,�ً �

ـ  وا;وP} *	 ھ@ا 5�ل هللا #���. �� ا����=? ا�����C �-���� =��م 3
 1���*���، و�����b ا�
����اد أن هللا #������. =�"���_  ]*�l���P �-���� #�����,�[ا�


�� ً��n5 /���د هللا #����. *��ض �ض 	أن /��اً *� �اد ھ�
، وھ��  ، وا�
��U, ?=ء �� ا����S ا�@ي ���Uا�� .  

1��uا .(�
، 1�����CB  و=���	 �� ھ@ه ا�-U>1 ا���ول /	 #U���ھ� 
، وB  ، وھ��@ا ھ��� ا��kو=��� /)��� ا;���L/�ة ھ��@ا ا�
�)��. /-��. هللا #�����.

�� ً�P�* .���# � ل إن���#�ـ�g�n أن # Y�-= ً���� .  

و���5 #����م ھ��@ا *��g أ*R-��1 أ���Fى ���� ا�
���P�ع ا;ول ا���@ي /)�ا,��� 
]��
�1 ر�
� هللا ا����=? .  ��ا��S] *"�ر ا��-�# 	و#@�� ��_ ��� ا

��U, ?=ارد �� ا����ا�"��} ا� .(�
��8Gف ا�>�ھ� ا�
���در *�	   ،
 1<U�" ُlP�*"  ھ�@ا �

��� " #U����اً "، و�[)�� =��ـ��# .k�=و=8ً #�"وk "

!!! .  

و,��ذ�] �U>1 ا����دد ا���اردة ��� ا����=? ا�����C ا��@ي =���ل ���� 
، و*���  …*��	 /���دى ���� و�����ً ����� آذ,���� ������ب [ر)��� #����رك و#�����. 

	*c
، =[��ه ا�
��ت وأ,��  #�ددت /	 �Lء أ,� ��/-� #�ددي /	 ,bU ا�
] أ��ه *��ء#�

]318[
  .  

nGو=َ� ا�k# ?=ح ا����L �� �3� 	�� ا, ��� 	� وا�[8�ذي وا�
��ة ا;��FةUزي وا�[�*�,� �2@ه ا��ظ�ھ� *�).  ا�3 	�2َ��ْ ��2 /Kو ،

� ا���دد ا�@ي �Sء ���2 ا���ددU� �=وk# �� ه���5 �* Xَ�  . ، وذ�َ� 

 ����و��UG= B. أن ا�����دد /��	 ا����Mء ھ��� ا����S�ع /)��� وإ����� ����ة 
��	  ، وا�@ي =�g �� ا���دد ھ� ا�@ي #����M /)��ه و�S�ه أ�Fى 1�-�"
ا�

، وھ��@ه  ، و��L B] ���� أن ھ��@ا =������� /-��. هللا #�����. ا�����U وا�����ك

                                                 

  . 6/256: ومسند اإلمام أمحد.  ، باب التواضع كتاب الرقاق: صحيح البخاري] 318[
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 .�(�
ا1����CB ھ� ا���=)���K .�-/ 1ف *�)�. �U>�1 ا����دد *�	 ھ�@ا ا�
�Fل إ�. *�). آ��
، وھ� أ,� ���C,� و#���. =�K ���M# ��* ��U�ر#�  ا�

"1U ا�@ات K�رة ��� ا�
��دد ��U1 ا�UK 	/ ��/ �,أي إ ، .  

ا	 أ� ا����C s*�� هللا /)�� ��Lح �5�ل ا����nوي و,��O أھ��  أ*�
، ;ن ا�����دد  �����ّ	 أ,��� =����دد: [ا�����ل وا;*�,��1 ����� ذ���� ا�����=? و���5ل

، وھ� O��= �,����C *�� =���� /���ه ا�
�c*	 و=[��ه *��  #��رض إراد#�	

�ت ��2� =�=�� ��,��… ،  =[�ھ���� .�D5 �,����C �ذ��]  وھ .
��� ،
  . ...]#�دداً 

،  إ����oت �"��1U ا�����دد � ���S و/��8] �����	 أ,��� =����دد[������� : أ��5�ل
وھ�� [، أ*�� 5����  ��op ���k#ت ذ��]] ;ن ا���دد #��رض إراد#�	[و5��� 

وھ�� O�= �* O�= ،  ... .�D5 �,����C /���ه ا�
�c*	 و=[��ه *�� =[�ھ��

�ت �2� =�=� ��,� ��
. ذ�] #�دداً �� [ ���i�2@ا #U-� ���U>1 ا����دد 

.  !!!          ، وھ�� ھ�@ا إk# Bو=��؟  ]��
. ذ�] #�دداً [، و�@ا �5ل  �أ�K *�)�ھ

��Uا���دد �� ا� �ارد �� ا���=? ھ�أن ا���دد ا� O=�iا� 	ل  و*��، إذ =
 �,���C]   �-/�� �,ء أ�L 	/ و*� #�ددت…[ ��Fإ��. *�)�. آ �-�(� ،  ،

ن ھ�@ا ، و*g ذ�] ��A وھ� *��1 *� =��� /��ه ا�
c*	 و��اھ�1 *� =[�ھ�
 	�Rا���� X� �(/]���U#[  1�
�ن *	 �-k=و=��[، وk#و=)[��ون  ] �� ،
��ل ذ�]= 	* .-/  1�
  . ! ، و�kن ا�
�1�k�* 1�k ا8�Fف �� ا���

] =َ�� أَ=2َُّ�� ا�)َّ�ِ��ُّ 5ُ�ْ� �َِ
�ْ	 �ِ�� أَْ=�ِ�=ُ[ْ� ِ*�َ	 اْ;�Cََْ�ى[ـ  �5ل هللا #���.  4
]319[

  .  


��� *�)��. ����ن ا;���Cى ���� أ=���ي ا�� 	��* O��-؟ وھ��� إذا ط	�(*c��

ھ�@ا *�� =��2U *�	 ! ا�
c*)�	 أن =��U�ا أ=�=A� �2,)�� ,��3 ا;��Cى ����2 ؟؟

�n�/1 /	 ا����ق
، وا�
�)�.  ، و��b ھ@ا ھ� ا�
��اد ظ�اھ� ا;��Uظ ا�
	�(*c���
، وھ���@ا =����
�� ا;����L/�ة  ھ���� أن ا;����Cى #�����n����C lة ا�

  . ]#kو=8ً [

                                                 

  . 70، اآلية  سورة األنفال] 319[
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] =َْ��أُ اo Yَ-ْGَ�ُْ�َّ =ُِ��ُ�هُ َوھَُ� أَْھ�َ�ُن َ/-َْ���ِ َوھَُ� ا�َِّ@ي [ـ  �5ل هللا #���.  5
]320[

 .  

 1��2���C .������#و �,������C ����5ت /-���. هللا�-G
�Y���-F _���-�G= ����2 ا�
���اء ؟Bا 	ن /-�� *�دة أھ�/pن ا�1 ��. #[��Kو      ! ��
/ ��(#����. ر

�. ، ���[� /)� هللا #��� ، و��b ھ@ا ھ� ا�
�اد =��ل ا�>��
�ن /-�اً ����اً 
����ل �-)���س ھ���	 وأ=���� *��	 ا�������= ���,k� 	��]: ، و� 	ن *������3��# _����

��اء؟ Bا 	ن *�دة و#)[�و,�2 وھ� �� /��[� أھ�/pا!!  . ��
وھ�@ا =��
  . ]#kو=8ً [ا;�L/�ة 

6 �-Cهللا /-�� و .-K ل هللا�Cـ  �5ل ر] :�]���F �],ا��F��2  إ-�S ،

� هللا #�l أ=�=[��n�-� ه�= l�# ه�Fن أ�� 	
� ،  �

� =��k َوْ��ُْ-�ِْ�� **

bَ�-= ،  [...
]321[

 .  

 �-Cهللا /-�� و .-K ���5 �2U, _�]�]�]=�=أ l�#[ 	�#ھ� ھ����<؟ أ

��g /����ه #��l  ! ا�-U>��	؟ S ت��S�� ����ا� ��= l��# وھ�� إذا ,>��ت


-] ا���� �-��� و,U�ذ #"��� ���؟ !  =�ه؟   . ! أو إن ا�
�). =cُول 

7 .-��K ل هللا���Cـ  ���5ل ر �-��Cهللا /-���� و] : 	���* �(-���Eا�-���2 ا

�ء وا�Q-R وا���د��]�nF=�ي 

]322[
 .  

�-��Cهللا /-���� و .-��K ل هللا���Cو���5ل ر] : .ً���*ِ ���� ����k= 	*c��
ا�
] ، وا�[����� =1����C ���� ����k أ*����ء وا����

]323[
  .g��
S ده  ا;*����ء���U*و ،

 ً.�*ِ .  

�-Cهللا /-�� و .-K ل هللا�Cء: [و�5ل ر��U-G1 ا�(�Cو ��(�� �]��-�� 

	�=�2
] ، و/D�ا /-��2 ��)�اS@ ا��ا�L=	 ا�
]324[

 .  

                                                 

  . 27 ، اآلية سورة الروم] 320[

  . ، باب املعاصي من أمر اجلاهلية كتاب اإلميان: صحيح البخاري] 321[

  . 147، رقم احلديث  كتاب املساجد: صحيح مسلم] 322[

  . ، باب املؤمن يأكل يف معى واحد كتاب األطعمة: صحيح البخاري] 323[

  . 4/126: مسند اإلمام أمحد] 324[
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�-�Cهللا /-��� و .-K ل هللا�Cن ا;رض : [و�5ل رA�� 1�3���� �]��-/
��-��] #n�ى 

]325[
 .  


� ��ن ا���م ا��@ي د��F ���� ر�C�ل هللا : و�5ل أ,b ر�P هللا /)� �

� ���ن ا����م  K-. هللا /-�� وC-� ا�
�=)1 أ�Pء *	 ا�
�=)�L �� 1ء-� ،

ا�@ي *�ت ��� رC�ل هللا K-. هللا /-�� وC-� أظ-� *	 ا�
�=)��L ��� 1ء 
]326[

 .  

 1��nGظ أن ا��U�;اھ� ا�ظ 	ـ  * �"���
��2U# �2  ـ أ=�2 ا����5 ا�

���ء وا���Q-R وا�����د؟ �� ����i#  ! ���
(�وأن ا�[����� =1����C ���� ����k أ*����ء 
)�ا�S@ك وھ� #�X /-�. ا���)1 ا�)��=�1 !  ا�
*c	 ��k= �� *�. وا��؟ 

1؟ ��2 /-. ا�- X�# ا���  ! ����Fم د�رة =���(
وھ� أ��Pءت ا�
�=)�1 ا�

K-. هللا /-�� وC-� إ���2 إ�Pءة ا�)�2ر وأظ-
l =�م و��#�� ظ�8م ا�-���؟ 
�n�/��1 /��	 ا������ق .  ! 
���Aذا �2
��l ا�)"���ص ����i ظ���اھ� ا;����Uظ ا�

  . /)� ا;�L/�ة] ا��kو=�[�2@ا ھ� 

8 -/ .-K ل هللا�Cـ  �5ل ر�-Cن: [�� و���n# �
 �]�-/  B هللا �� ،

� هللا ��. #
-�ا=[

]327[
 .  

؟ ,����ذ ���� *��	 أن =����ل �5���� إن هللا  ُّ���
����2 هللا �����C,� و#�����. =ََ
 �-
، و��S ر)�� و#���س /�	  ���
-� *	 �U�Kت ا�
G-���5	 ! ! ! =�ر�� ا�

1UK 	* ق�-G
� ا� x�G= �
 _K�= أن .  

���
��ل ا����Mء : وا�
��8ل: هللا #�����. ���5ل ا������� ا��	 ����3 ر�R���Cا
����* �� �(/ bU(ر ا��U,ق و��U#�و,��� .  ، وھ� *��ل /-�. هللا #����. 

 1��2S .��-/ ھ��@ا Y��-أط ���
����	 أ,��� إ,��

�/��1 *��	 ا�Sو �-�/�
��Cpا 	��/
-1 ا�-U>�1 *�3زاً ��
��� /�	 ا���ط��� أ,�� ��5ل ا�, �o ، : ��,��3زه أ* ��Sو

                                                 

  . ]يف طبعة أخرى[باب يف سرعة السري  ، أو دجلةباب يف ال: ، كتاب اجلهاد 3/61: سنن أيب داود] 325[

  . 268،  3/221: مسند اإلمام أمحد] 326[

  . ، باب أحب الدين إىل اهللا أدومه كتاب اإلميان: صحيح البخاري] 327[
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/ �
8ل  #���. �
� ��ن =�o gn�ا����gn ا��
� *B8ً /�� /	 ذ��] =
���C �C��ب #�
�1 ا��Mء  	*]328[

 .  

 ���-* ����M= B ��� Y���-= ً8��-* ِ� إن ����و,����ذ ���� *��	 أن =����ل �5
	�5�-G
، *�@ر/�ً l�R= �,k � #��رك و#���. *� أ���o �� رC��� K-.  ا�

 ���Mا�� �U, g* �-Cهللا #� ! ! ! هللا /-�� و _K�= �2� 1U�"�رك و#����. 
��ل = �o x�,]���Mا�� �U, g*[ ؟ ! .  

9  1��M�ـ  روى ا�����Gري *��	 ط�=��Y *����وق ��	 ا;���Sع /��	 /�
 ���(-� 	�-5 �-�Cهللا /-��� و .-�K ���(أزواج ا� X��ر�P هللا /)��2 أن 

�-��Cهللا /-���� و .-��K : ���5ً؟��ُُ� [��.  ]أط����[	 =���اً : [�����ل. أ=)��� أ���Cع 

��ُ� أ,
��  أط���2َ	 =��اً …  ,�Fk� �]� ،    l@وا 5"��1 =�@ر/�,�2 ��(
-�� ،
��� ��,��l ط���َل =���ھ� ا�"���15 ً���5��� �(/َ���Cأ l��,و�� ،  O���# l��,و�� ،

 ا�"ـ�15
]329[

 .  

 	�(*c�
)�l ط-��1 /�	 /��1�M أم ا� 1M��/ Y=ط� 	وروى *�-� *
l����5 ���2,أ :�-��Cهللا /-���� و .-��K ل هللا���C���5ل ر] : ��� ً���5��ََ� 	]/���Cأ

�[�,l أط��)�� : l��5. [	 =��nو�	 أ=�2	 أط�ل =�اً �: l��5.  ]أط��[	 =�اً 
O(=َّق  =�اً ز� ��ھ� و#"َّ �
�# l,�� �2,; ،]330[

 .  

�1�M أ,��2 �/ 	�/ 	

�ة )�l /��� ا����/ Y=ط� 	وروى ا����� *
l��5 :�Sزوا; �-Cهللا /-�� و .-K ل هللا�C�5ل ر] : � ً�5��� 	]/�Cأ

�1�M.  ]أط���[	 =���اً �/ l����5 :�Sو����ة �[)��� إذا ا ������l إ����ا,�  ���� ���(�


� أ=�=)� �� ا��3ار, �-Cهللا /-�� و .-K ل هللا�Cول ر�n�, ،  لs, �-� ،

���S l�( O�(=ز l���# .�� [ذ� ��U, ا*��أة 5"���ة l�,و���  ، و�� ،

                                                 

  . 1/102: فتح الباري] 328[

: بـــاريوانظـــر احلـــديث يف طبعـــة فـــتح ال. ، بـــاب فضـــل صـــدقة الشـــحيح الصـــحيح كتـــاب الزكـــاة: صـــحيح البخـــاري] 329[
3/285 – 286 .  

  . 4/1907: ، من فضائل زينب فضائل الصحابة: صحيح مسلم] 330[
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، ����)� ��)�ٍ@ أن ا�)�� K-. هللا /-�� وC-� إ,
� أراد �n�ل  #[	 أط��)�
 ا��� ا�"�15

]331[
 .  

�� [*	 5��� �K-. هللا /-��� و�C-�  ا�
�). ا�>�ھ� ً��5��� 	]/��Cأ
أن ا�sو1S ا��� أ/�nھ� هللا #���. �1n ��� ا�3��� وط��ل ] أط��[	 =�اً 

��� و��#�� �-Cهللا /-�� و .-K ل هللا�C�، �[�,�l  ا��� ھ� أ�Cع ����5ً 
1�"�،  ، أو =
��دن أ=��=2	 ��� ا���3ار أ*�2ت ا�
c*)�	 =@ر/	 أ=�=2	 

2(* 	* 	
	 ھ� ا;ط�ل =�اً؟ و������ *	 *�)2	 ھ�� ا;��Cع �����5ً ���-
�����O ا�
"K .Un-. هللا /-�� وC-�؟ .  

أ��b ھ@ا ھ� *�� ! أ��b ھ@ا ھ� *� =�ل /-�� ا���=? ��O أ��Uظ�؟ 
2
�� أ*�2ت ا�
c*)�	 *	 ا���=?؟ �!!! .  

 ��)��E ��5 ��S lھ� و��,l ا;�Cَع �����5ً  O(=ز l���# �
� �o
/-�� وC-�؛ #��	 ����� أ*�2ت ا�
c*)�	 أن ا�
�اد *	 ا����=?  K-. هللا

، و���  ، �O�(=s ا*��أة 5"���ة ��b ھ� ا�
�). ا��@ي #���در إ��. أ���2*2	
، و��,��l ا*���أة  ، إB أ,O���# l��,�� ���2 ا�"�������R� 15اً  #[��	 أط����2	 =���اً 

 ً�/َ�(��Kَ ھ� و#�"���ق���� ���
�# l��,�]� ،  أن 	هللا /��)2 ���Pر 	��
-�� ،
  . �ل ا��� �� ا���=? ��Rة ا�"�15ا�
�اد *	 ط

 .�(�

[	 أن =x, �#k و=[��َن *�)��ه ا�
��اد *)�� ھ�� ���E ا�= �2�
  . ا�>�ھ�؟ أ#�ك ا�3�اب ;ر�ب ا�3َ�ِ.

���اً /	  10 1�-�ـ  =��2 ا����? ا;�L/�ة k,�2 �5روا ا;K�ل ا��
، و���� =��kت ������ /-��. 1���K  ا����Mع و���� =��@�� *B���Rً وا����اً /-��. ذ���]

������� Bد/�. *�	  ، ��8 =
[�	 أن =���� ھ�@ا *)�� 5��� 1����n
، و���B ا�
  . �Lء *� �Lء

، ���?  ـ  =��ھ� ا����? أن ا��kو=� �Pوري �
@ھO ا;��L/�ة 11
 1��-���� أوھ�*�2 �	 ا;K�ل ا��-�Fا�@ي ا X5�(ا�� 	* �-�إ,� *�2ب /

 1�/�Mص ا��وا�)" ![�@� bو�� .  

                                                 

  . بنحوه 8/108: طبقات ابن سعد.  4/25: املستدرك للحاكم] 331[
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k# ون� 1�/�Mص ا���2 ا�)"� �و=� ا�>�اھ� ا���� ����l *��ادة 
  . أ*� *�����: �-�Mرع

��ُ-ُ���ھُْ� َو�َ��ـِ[	َّ ّهللاَ 5َ���َ-2َُْ� َوَ*��� َرَ*lَ���ْ إِْذ [*���Rل ذ���] 5����� #�����. َْ# �ْ��َ-َ�
]َرَ*lَ���ْ َو�َ��ـِ[	َّ ّهللاَ َرَ*��.

]332[
 . ���������� ,��U. ر)��� #����رك و#�����. �] �ْ��َ-َ�

، وا�>��ھ�  �5-�. ا�
����M	 =��م ��رأن =[��ن ا�
c*)��ن �5-��ا ] #َْ��ُ-ُ�ھُ�ْ 
  .، ��2 �5-�ھ� أو �� =��-�ھ�؟  ا�
�Mھ� أ,�2 �5-�ھ�

��-���ھ� l��U��F ا��اg��5 ا�
���Mھ� وا�>���ھ� ا�
�����س= ���� l��-5 إن  ،
، وإن l�-5 �5-��ھ� l�U��F ظ��ھ� أ���Uظ اu=�1 ا�[�=
�1  وھ� أ,��2 �5-��ھ�

  . �2ا�@ي أ��د أ,�2 �� =��-�ھ� و�[	 هللا #���. ھ� ا�@ي �5-

 ����أن =[�ن ا�)�� K-. ] َوَ*� َرَ*l�َْ [وU, �5. ر)� #��رك و#���. 
����  هللا /-�� وC-� ر*. l�oوأ ،] َl�ْ*َن  أ,� ر*.] إِْذ َر���
، ��2#��ن �-
، وھ��  ، �Aن l-5 إ,� ��� =��م l�U��F ا��اg�5 ا�
��Mھ� ��2
� ,�o �U إ��oت

���2 ���� و��S�ه أ,��� ��K-. هللا /-���� و��C-� أ1��D�5 @��F *��	 ا�����اب �� .��*
	���M
، وإن l�-5  ]إِْذ َرَ*l��َْ [، وlU��F *� أ���o هللا #����. ��5 5����  ا�

  . ]َوَ*� َرَ*l�َْ [إ,� ر*. lU��F ظ�ھ� 5��� #���. 

 O���� 1��
وھ)��� U, ���3#���] أ,��] g�n����# B أن #U���� اu=��1 ا�[�=
2
O�� �2 ا����ق ظ�اھ� ا;��Uظ� O3= �,وأ ،  ���R� 	، و�@ا ��� �5ل ا

 .����# ���5 ���U# �� هللا �
َ 5َ��َ-2َُ�ْ [ر� ��ُ-ُ��ھُْ� َو�َِ[�	َّ هللاََّْ# �ْ�َ-َ� :[ b��� أي
��2 و,"���� … ���[� و5�#[� �5-�� أ/��اء��    ����Uا��@ي أظ �ھ� ��

�2�-/  . .����# ���5���U# �� و�5ل] َl��ْ*َذ��] ]: َوَ*�� َر ��ّ-أي ھ�� ا��@ي 
l,أ B �2]333[إ���2 و�2َ�َ��َ 

 .  

�-��ً *	 ا����رض �	 ا;K�ل ���/ ً��2* b�� ة�/�L;و=� /)� اk�
ا���-�1 وا�)"�ص ا��M/�1 أو ظ�اھ�ھ�� إذا �2ُ
�l ا�)"��ص ��� ظ�� 

، ��O ا�
�2�د *	 أO���C ا���ب ��� �8*��2  ا����ق ا�@ي وردت ���
، و�[)���� �����رء ا�������رض ����	 ا;�[����م ا���-����1 ا��1�����n  و*�Gط������2#

                                                 

  . 17، اآلية  سورة األنفال] 332[

  . 17: تفسري سورة األنفال ، اآلية  : تفسري القرآن العظيم البن كثري] 333[
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�)"���ص إذا �2ُ
��l #-��] ا;����Uظ *�����رة /��	 وظ���اھ� ���X أ����Uظ ا

-l  ا����ق ا�@ي وردت �����L1 ا���� ا��E8ر ا���وا�" �,��
، و/	 ا�

  . /-��2 ا�)"�ص

 .������# �����������] �َ)َِ���������3��B��] ْ�ُ2َج  Y����-= ً�,������, � أن .���-/ :

���� #���. �� ا����=? ا�����C  *���ض/-�. ] *�l�Pُ [، وا�3��Bج 
��-= ً�P�* � أن�� Y :ض�ا����=?  *��� ��� .����# �����، وا��3��Bج 

 �C���/��ً وإن أ#��,� =
��M أ#���� [ا� ��(* l���وإن #��ب إ��� ذرا/��ً #
، و��@ا ا��3��Bج �� /-�. أن �  *����ض: /-�. ��5ب ا�
����1] ھ�و�1

���، وذ���] ;ن ا�>���اھ� *��	 ا;����Uظ  *�����ض: *����Mً وھ�و���1 =-�����ن 
��� ا�
���اد *��	  ا�
���اد *��	 ا�)"���ص ا�
�����رة /��	 b���� �25����C ھ��� ،

�2#�5��C *��,��2 �� ظ� 	*� =>�2 * �ص ھ�ر  ا�)"�و��� ظ�� ا�"� ،
�2�-/ l-
�L1 ا��� ا�E8رة  ا������
، وا�@ي =cول ھ� ظ��اھ� ا;���Uظ ا�


��1 /��	 ا������ق]َ�ْ
���1 ا�ُ�Rص ا��ا�)"�� g��* X5���(�# ���2,; [وذ��� ،  ،
1��n�  . وا;�[�م ا���-�1 ا�

Cُ�ِل َوإِ�َ. أُو�ِ� اْ;َْ*ِ� ِ*ْ)2ُْ� [ هللا #���. ـ  �5ل  12 وهُ إِ�َ. ا��َّ َو�َْ� َردُّ
 ْ�ُ2(ْ*ِ ُ�َ,�ُnِ�(َْ��َْ= 	َ=@َِّا� ُ�
َِ-�ََ� [

]334[
  .�,�S�G��= أي  �ء ھ���
، وإ,���ط ا�

���ط	 ا;رض 	��* �Sا�G���Cق  ا���
��� *��	 ا���i�ص ���� أ/ B ���,k]� ،
ھ)� ��ن #��Uوت ا��-
��ء ��� د1�5  ،و*	 ا�
��,� �G�CBاج ا�
�). ا�
�اد

  . ا�CB)��ط وا��5�ف /-. ا�
�). ا�
�اد

�2(* �,��
�� هللا #���. �ََ�-َِ
�ُ ا�@=	 =�= �� ?�� �، وإ,
�� ��5ل  و#�
] ْ�ُ2(ْ*ِ ُ�َ,�ُnِ�(َْ��َْ= 	َ=@َِّا� ُ�
َِ-�ََ�[ .  

13 X5��(# ���� b��� �=��]آن ا����: ، وهللا #���رك و#����. =���ل ـ  ا�

ِ �ََ���Sَُ�وا �ِ���ِ� ا����8ِ�Fًْ أَ�َ��[ 8 =َ�َ��َ�َُّ�وَن اْ��ُ��ْ�آَن َو�َ��ْ� َ����َن ِ*��ْ	 ِ/ْ)��ِ� Eَْ���ِ� هللاَّ
] R�َِ��اً 

]335[
 .  

                                                 

  . 83، اآلية  سورة النساء] 334[

  . 82، اآلية  سورة النساء] 335[
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وا�@ي =)1�K �U ا��kو=� Aط8ق =-�sم *�	 5���� ھ�@ا أن =[��ن ��� 
X5�(# آن���1 ا�
�� ��� اu=�1 ا����� ،] : َl��ْ*َإِْذ َر lَ��ْ*ََوَ*�� َر[  	���ّ�� ،

= 	��* .��-/ 1���=�n ���
2U= آن أن����ا��kو=��� [����ل )���U ا��)���X5 /��	 ا�
�/�ى ,�Uة ا��kو=� ]ا�"��} B ، .  

14  	��* x(��� ����� ���=وk# B _-���ا� Oـ  اّد/��. ا������? أن *��@ھ
، وھ���� ����8م  ، وھ���@ا #�����ع ����� ا�)����U ا�)"����ص ا�����M/�1 إط����58ً 

��ض(* .  


�� ر���P هللا/ 	����D *��� رواه ا����Gري ر�
�� هللا /��	 ا(= ��

� 

B ="�-�	 : [�5ل ا�)�� K-. هللا /-�� وC-� =�م ا;��sاب: /)2
� أ,� �5ل
1<=�5 �( �� Bأ�� ا��"� إ[  .Y�=�n�2 ا��"�� ��� ا��D�،  ��kدرك 

�2D��2�#: ���ل k, .�� �-", B  .�2�D�، ��� =��د  �� ,"�-�: و��5ل 
*�)�2  ، �-�� =�)ّ�_ وا���اً  �ُِ@�� ذ�] �-)�� K-. هللا /-��� و�C-�.  *)� ذ�]

]336[
�1��U ا;و���. >���ھ� ا���)x ا���@ي =)��/ .��2	 8��Kة .  �nت ا�@��Fأ �����

1�<=�5 �( �� Bم إ�ا��"� ذ�] ا��  ��
�1�U ا��R,��1 ا�)��2 �nا� lوأو�� ،
، و�k# �2,kو��ه /-.  ]�� =�د *)� ذ�][، و��5�ا  =�Gج ا�)x /	 ظ�ھ�ه

1<=�5 �(	 ، ��2 ��ن x(-� �2��K / *�). ا�Cpاع �� ا����S إ�. 
 Bو=8ً [ظ�ھ�ه إk#[ �5=)�1 ا����ل ا��ا��1 /-�. *�)�.   ؟ l�,�� _��� �<,ا�

، وا,>�  ]ا��kو=� ا�"��}[ا�Cpاع ������S �� 1 ذ�] ا��kو=� *	 �ب 
���U	 و���� =�)��_ وا����ة ���nا� ����-� �-��Cهللا /-���� و .-��K ����(أ���5 ا� _����

�
2(*  .  

��D *� رواه ھ)�د 	 ا���ي ر�
� هللا(= �
،  �o)� و���g: ، �5ل و*
، /�	 *�3ھ�� أ,�� ��5ل ��� #U���� 5����  ، /�	 ا�	 أ��َ ,/ {��3	 ��U�Cن

 .�����# ] ً �ّ���Mِ/ََ�ةً َو��]ُْ] َو�2َُ��ْ� ِرْز2�ِ� �ْ��ُ2ُ5َ��� 
]337[

] : Bة و���] ���2�� b����

                                                 

  . ، باب مرجع النيب صلى اهللا وسلم من األحزاب وخمرجه إىل بين قريظة كتاب املغازي: صحيح البخاري] 336[

  . 62سورة مرمي آية ] 337[
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��M/ ���Mا��[���ة وا�� 	ن *���ا���@ي =���� .��-/ ���] ،و�[��	 =c#���ن 
]338[

  .


1 ا�����	 وأ��� ا�Fu@=	 /�	 ا��	 /���س ر��P هللا و*�3ھ� ھ� أ�� أ
�
  . ، و�� =)�Uد 2@ا ا��kو=� /)2


�/��1 ������ة 15S ���=وkورد /��)�2 ا�� 	ء ا���@=���
، و*���)�2  ـ  ا��-
k,�2  ا�����M وأ�
� وا���Gري ر�
�2 هللا �2
، وg�n��= B أ�� أن =�2

  . /-. ��E ط�=�1 ا��-_

اد وأن *)� ظ�ھ�اً =ُ��ف �� �5��C أ,� =�: �5ل ا�����M /	 ا���آن 
� ��E ظ�ھ�ه 

]339[
 .  

 X���وk���C#� �5=����ً /��	 اp*���م أ�
��� إن ���Lء هللا #�����. أ,��� أّول 
  . ا�)"�ص

 1(�C .����
1 �
�د 	 ز=�� ا��Rا� �ر�
�� ) ھ�ـ179(و,�� /	 ا����

�ء ا���,�� [هللا أ,� ��� ��=? C .ل هللا #���. �� ��-1 إ�s(=… [ ����� :

]s,]340و�� إ����5 
 .  

5 ��و�5ل ��2D إن أ�z���i* �R ا�)�س *	 ھ@ه : �ل وأ*� ا���Gري �
Y������ن ا�
��3ز *�	 … ،  ا;و�S ا�@=	 �� =����ا ا�
�3ز *�	 ا��� ��*k�


�R �5�ل ا�)��� �K-. هللا /-��� و��U-� �-�Cس � Y�����اً [ا��� ��#�Sو[  ،
�	 ا�)�س �
�� أن *��M ��	  وھ� ا�@ي =3�ز ����]341[، و#�

 .  

َل ا��D] ا��ارد �� 
� أوَّ�  �-Cهللا /-�� و .-K ���5] هللا [��D��
1 : ���ل] #��رك و#���. *)�
]]342*�). ا�[�D ��� ا���

 .  

                                                 

ة واآلية هي يف سور .  من وجه آخر عن سفيان الثوري به حنوه]  16/102[ ، ورواه ابن جرير  1/72: الزهد هلناد] 338[
وروى ابــن جريـر حنوهــذا .  4/278: الـدر املنثــور للسـيوطي: وانظــر.  وإســناد هـذا األثــر صـحيح.  62، اآليـة  مـرمي

  . املعىن عن مجاعة من السلف

  . 52ص : لرسالة لإلمام الشافعيا] 339[

  . ، باب هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا 572ص : األمساء والصفات للبيهقي] 340[

  . 109ص : والرد على اجلهمية للبخاري خلق أفعال العباد] 341[

  . ، باب ما ذكر يف الصورة 378ص : األمساء والصفات للبيهقي: انظر] 342[
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ـ   

��ل آ,�Uً أن �� (
و�5 �	 اp*�م ا�����M ر�
1 هللا /-�� �� ا�)x ا�
، وأن *����1 ا�
��اد  ا���آن ا�[�=� *�� ��� ظ��ھ� و=��اد �� ���E ظ��ھ�ه

  . ]#kو=�L] ً8/�ة ، وھ@ا =�
�� ا; #[�ن ��)>� �� ا����ق

��� و#U����ه �-���=? ��و#Y=�U اp*�م ا���Gري �	 *�3ز ا����ل و#�

� =�S�G /	 ا�
�). ا�>�ھ� *	 �U>1 ا���� ھ� ,�ع *	   . ]ا��kو=�[


��1 ر�
�� هللا B =���)[� ا��kو=�� ���  16�# 	�ـ  و*	 ا�O�=�i أن ا
��z ا���: ، ��� �5ل �X ا�
�اط	 ��U, .���# هللا _َKل وو��� 	=] �َْ
] =َ�َ�اهُ َ*ْ�ُ����َط�َ�نِ 

]343[
����z ا���� ���� 5�����   ����-F X�� _َ��Kوو ،] َBَو

 ِz�َْ��ْ2َ� ُ��َّ اnْ�ُ�َْ# [
]344[

وإذا ��ن ا�
�اد ����z ا��n/pء وا��3�د … ،  
�� وS B�ده �3�دھ�-F ء�n/A� ء هللا�n/إ b�-�.  

���z ا�����=	 ����n/pء وا���3�د ���2@ا :أ,.."ل �����U# ز���S وإذا  �ھ��
  . /)� ا;�L/�ة] ا��kو=�[

17  X��ـ  إذا و��S,� ا;��L/�ة أو ��X ا;��L/�ة =�����ن /�	 
؛ ��)��i أن B ,���ع ] إ,�2 #�ھ� ا�����M و�2@ا وk# OSو=-�2[ا�)"�ص 


� ھ@ا ا�[8م /-�. *�)�. ��� =�"��وه�  ��� ��
��ل /���، وا�5p@اع ���2 
��وه��= � ���C ء�P �� �
2U# �ھ OSا�ا� �  . 8*�2 و*�ا*�2، 

و*�)����ه ھ���� أن #-���] ا�)"����ص إذا ������ت �����O *�����,� ا;�����Uظ 
���Mھ� ا����2 #,A� �25��C 	/ 1/�n�*  �� 	�-F1 �� أذھ�ن ا��اK�Fو ،

1����� 1�
S�# ص���2 ا�)"�� �S��# �5 	=@ا���ب ا� ��E 	* 8مCpا  ،
��2U1 ���� ا���=�nر /-�. ھ��@ه ا����C 	�* أو  ��� أذھ���ن  ����U# ��2,A� و���@ا ،

�Y ا���-��O��  1 أO���C ا���ب ا��-�iء �� ا�����ن���
�� =�g�* Y�U ا��، و
1�/�����M1 ا�����
]�ْ
3#
�����g *������,�  ا��1������n وا�)"�����ص ا�ُ O������ B ،

  . ا�
�Uدات

                                                 

  . 64سورة املائدة آية ] 343[

  . 29سورة اإلسراء آية ] 344[
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ـ   

ـ  ز/��� ا������? أن أ��� ��*��� ا�siا���� ر�
��� هللا ا�����ى /-��.  18
 ، إذ اّد/�. أن اp*��م أ�
�� ا1�o8o .(R��C أ��د=�? اp*�م أ�
� ر�
�� هللا

� *	 #kو=-�2 B ا����� و�5ل �"�� و=)��D ا����� ، وھ� ز/� =) ، .  

وا�@ي =)��D ھ� أن اp*�م أ�
� ر�
�� هللا #����. l��o ��5 /)�� أ,�� 
  :أول �X ا�)"�ص


��و ا�	 ا���
�ك / ��
	 ذ�] *�� رواه ا���2��� /�	 ا������ /�	 أ�
َُّ] َو�Sََء رَ [/	 �)�� أن أ�
� ا	 �)�� #kول 5�ل هللا #���.  [

]345[
أ,��  

� وھ@ا إC)�د ��E Bر /-��: ، �o �5ل ا���2�� �Sء o�ا
]346[

 .  

#�3ء =�م [و*	 ذ�] *� روي /)� أ,� أّول ا���=? ا�)��ي ا�@ي ��� 
 إ,
� ھ� ا�Rـ�اب: ���ل] ا����*C 1�رة ا����ة

]347[
 .  

 .�����# �����5 �����U# ���� ���(/ ذ���] *��� روي 	2َ�ُُِ� هللاَّ [ و*�#ْk��َ= أَْن َّBِإ [
]348[

 ا�
�اد � �5ر#� وأ*�ه: ، �5ل 
]349[

 .  

إن ا�����آن =���3ء ���� ��K�رة ا����Mب [و*��	 ذ���] 5����� ���� ����=? 
��ل ھ� #���)� ؟ �� ����K �#k�� O��Mا�[...  .�
�8م : [�5ل اp*�م أ�

، وإ,
��� *�)��. أن ا�����آن  ، و����i�= B *��	 ����ل إ���. ����ل هللا B =���3ء
] =�3ء إ,
� =�3ء o�اب ا���آن

]350[
  . وھ@ا إن l��o ,���� إ��� . 

                                                 

  . 22سورة الفجر آية ] 345[

عثمـان بـن أمحـد  هـو: ابـن السـماك عمـرو أبـو.  ، يف ترمجة اإلمام أمحد 10/370: البداية والنهاية البن كثري: انظر] 346[
ســري أعــالم [  . ثقــة ، وهــو )هـــ344(، تــويف ســنة  ، ومســع منــه احلــاكم وغــريه ، مســع مــن حنبــل وغــريه بــن عبــد اهللا

،  ، ومـن خاصـة أصـحابه ابـن عـم اإلمـام أمحـد هـو: حنبـل بـن إسـحاق بـن حنبـل. ]  445 – 15/444: النبالء
  . ] 52 – 13/51: الم النبالءسري أع. [ ثقة ، وهو)هـ273(تويف سنة 

للخـالل بسـنده عـن حنبـل بـن إسـحاق عـن ابـن عمـه اإلمـام ] دفع شـبه مـن شـبه ومتـرد[عزاه الكوثري يف تعليقه على ] 347[
، فلعلهــا يف الشــطر  ، ومل أجــد فيــه هــذه احلكايــة عــن أمحــد شــطره للخــالل هــو] الســنة[واملطبــوع مــن كتــاب .  أمحــد

  . املخطوط

  . 210ية سورة البقرة آ] 348[

والنص األول املنقول .  563ص : عزاه الكوثري يف تعليقه على األمساء والصفات للقاضي أيب يعلى عن اإلمام أمحد] 349[
  . عنه بسند صحيح يغين عما بعده حىت يتم التثبت من النصني اآلخرين وإسناديهما

  .145ص : الرد على اجلهمية والزنادقة املنسوب لإلمام أمحد] 350[
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ـ   

ـ  =�����ءل ا������? ���� =[���ن #kو=��� ا;���L/�ة ��-��� هللا #����رك  19
  و#���. #)ـs=�2ً و#����اً و#kو=� ا���ط)�1 �-��? وا���U� �Mاً وردة؟ 

���ل � ���U(� ��-هللا #��رك و#����. ا�� l�oأ ��] َوھُ�َ� اْ�َ�-ِ��ُّ اْ�َ�ِ>���ُ [ �
]351[

�5 ��
� =O3 �� *	  -� ا�
l�ok� ،Y-n ا;�L/�ة �� ا�� �� b�� أي ،
، و=)�U�ن #U���� ا��-��  ، � و�M= Bر�� �� ذ�] أ�� �UKت ا�[
�ل أ��

���-/ 1��#��

� =-/ ��M� S .-/ ��S�� و��َّ ا�-�ازم ا�  ��������ل ا�� ،
n	 ا���ادي �� 	
، أي و�-
��  إن *	 /-. رأس ا���3 أ�5ب إ�. هللا *

، وھ�@ا  ��K�َد أS���م و*�����ت ��Kر أ��5ب��K اp,��ن إ�. ا;/-. 
�����: ا��"�ر /	 ا��-� ھ� ا�@ي �[�ه ر)� #��رك و#���. /	 ��/��ن 

أ���Cََْ�َب * َو5َ���َل �ِْ�َ/��ْ�ُن =َ��� ھَ�َ*���ُن اْ��ِ	 �ِ��� ��Kَْ���ً �ََ�-ِّ��� أَْ-ُ��ُ� اْ;���Cََْ�َب [
.��Cَ�*ُ �ِ��َ�ِإِ�َ��. إ gَِ-ََّطk��َ� َواِت�
َ�� ] ا��َّ

]352[
  .	��� g
3�����  ����S ص�ا�)"��

���S .�-/ ���S �-/ b(S 	* b�� �
، ��o إن  ا;�L/�ة =cو��ن ا��-�َّ 

�o-1 هللا #���. �-
G-��5	 �� ا�"��Uت* �U(= ��
�o-�1  ا��

�� =)��U ا�� ،

�1 ا�@ات وا�"�Uت �� ا�@ات��،  ، و=���ف �� ذ�] �s3ه /	 إدراك �
�,���C �� �i�(= �
  . ��� #���. ھ� ا��-� �

k# �*ن إذا *��ت أ���,pاد/�ؤھ� أن ا �2� �Mو=� ا���ط)�1 �-��? وا��

[�	 أن =���د *��ة أ��Fى= 8�  Bب و���� Bو ��M� Bو ?��، أي ��8 


-1 /-�. ذ��] إ,
��  sSاء�M
، و=����ن إن ا�
�اد *	 ,"�ص ا���� ا�
، وأن ,��� ا�3)1 ھ�  =�اد �2 #"�رات اp,��ن OC��= �,k /-. أ�����


��� ���5م *��	 إ�����ن*���M/� ا����Uح ، وأن /��@اب ��2S)� ھ���  وا�����ور 

�� ��5م *�	 إ��Cءة �iن وا�sا�� �/�M* !!! ���ص ا���ا ,"����2 أو���

�)�2 و��	 ,"��ص أ��Fى؟ g

-1 /-. ذ�] �-3�M
أو أو���ا #-�] !!! ا�
�-�1 /-. ا1����C و5�/�2؟ / 1�B�� ص�ا�)" !!! ��� B ء /)�ھ��L B

�C �2=��=k� ھ@ا وB ذاك bر، و�����]��CBت  ى ا��)��د واBB1 د�-��، و*
�� ا���-���1 #���ل ��S .��-/ ً����n5�از  ا�)"���ص ا�1���-3 �p,[���رBا���� ��� ،

، وھ���� *���� أ��#���� ,"����ص ا�������  و���5�ع ا�
�����د وا������M وا�s���3اء

                                                 

  . 4، ويف سورة الشورى آية  255ت مرتني يف سورة البقرة آية كرر ] 351[

  . 37ـ36سورة غافر اآليتان ] 352[
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ـ   

1�����n��s ا�����5�ع *���	 ������? ا�������� ا���-���� ������5 ورود  ا������S ����2� ،
�� ورود ,"�ص ا�)"�ص ً��n5و ً�*sS g5ووا l�oا����  ، و ���ا��


��� ا��kو=�����# B ص���"(�-���k# bو=��� ا���ط)���1 إB .  أl����o و5�/��� 
� و12�L B د��� B =��)� إ�. د��� أو k# [1(=�5و=�C�� ً8اً [ ، .  

@�] ا��kو=� ا�"��}؟  �C�Uو=� ا�kھ@ا ا�� ���M# {"= _�]�!!! .  


��1 ر�
�� هللا 20�# 	� ـ  ھ)��] * �� 12�L�P�ع ا��kو=� أ�oرھ� ا

وهللاُ �����C,� : [، #-��] ھ��� 5����� وط��
��� رددھ��� �����* X	 ���Sؤوا ����ه
 ��2<= B ���U, �� _�Kن �8*�� ا��@ي و�أن =[ 	و#���. أ/-� وأ�[� *

] *)� إB *� ھ� ��U أو 8Pل
]353 [

.  

، و��K8F أن �8م هللا #���. ا�@ي و�K_  و�5 #��م *� ��� ا�3�اب
�U� �ن ظ�ھ�ه *� ھ�أن =[ �����= ��U, �� أو 8�Pل إذا ���2ُ ��� ظ�� 

، ���O ا�
��2�د *�	 أO����C ا����ب ��� �8*��2  ا����ق ا�@ي ورد ����
، وأ,��� B =[���ن ظ���ھ�ه ���@�] إB إذا أ��F@ت ا�
����,� *��	  و*�Gط�����2#

���اً /	 ا�
�2�د *	 أO���C ا���ب ا;��Uظ ا�
���رة /	 ا����ق ، .  

s
=�� إ=����D ھ@ا و�5 أط-* ��� l��P�ع ا��kو=�� ��X اpط���1 �
، و;ن �2
�� ـ ��P�ح ـ =���	 ��� ���2 /��د *�	 ا�
��P�/�ت  و3#-���
  . ا;�Fى


��1 ر�
�� هللا /�	 ا��kو=�� �# 	�و��� *	 ا�
��U أن أ,��� ھ)�� �5�ل ا
وأ*� ا��kو=� ا�
@*�م وا���ط� �2� k#و=� أھ� : [، ��� �5ل ا�
@*�م ا���ط�

� ا����=_ وا���ع ا�@=	 =�kو��,� /-. k# ��Eو=-�� و�U-ف ا���K ن�/�ّ�=
���i د���� =�O�S ذ��] ������* ���E .إ� �����* 	/ [

]354[
��-��] ا=��2 .  

��i د��� =�OS [،و#�� 5���  ا����? أن #�X /-. 5��� ھ@ا )�اS@ك
  . ]ذ�]

��X ا�)"��ص ا���اردة /)��  21 g�* ��=وk1 ا����
�# 	�ـ ا�G�Cم ا
�- أھ� ا�[��ب����	 إن /���. ، ��� �5ل �� *���ض *)����M5 �-)"��رى ا�

                                                 

  . 47ص : الرسالة التدمرية البن تيمية] 353[

  . 71ص : الرسالة التدمرية] 354[
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ـ   


	 ھ� و�� ا��Bدة ا�
��و�1 و=���� �� : [ھ� ا	 هللا/ � ���= 	Bا �U�

	 ��ن ھ� ���Cً �� وS�ده/ Y=�nو��#� ا� 	
��ل ا	 ا����� �= �
� ،  ،


� �Sء *	 12S ا�k� ��S Y=�n,� و��ه� �,A�  	�، و=��ل ����X ا����n ا
*�	 أ)��ء ا��Fuة وB ، و=���ل ��,��ا  ، ;,�� =��3ء *�	 1�2S ا�
��ء ا�
�ء

� *�S�د �� ا�[�O ا��� k=�ي أھ�  ... #[�,�ا *	 أ)�ء ا��,��U-وھ@ا ا� ،

�� ذ���وا أن ا�
���} ��5ل  ا�[��ب �� �Y ا�"����	 ا��@=	 =����2 هللا� ،

، و��� ا����راة أن هللا ��5ل ������ب أ,�l ا)���  أ�� وأ��[� وإ���2 وإ�2[��
، وھ���  ����K .��(�* ً������K}، و,��ذ���] *
��� =���اد ��� إذا ����ن  [���ي

، و��ن ا�
�). *2U�*�ً /)� ا;,����ء /-���2 ا���8م  ا�
��1 �� وا�UnKBء
12 و*	 =�Gط��,���M�
، �"��ر ����R *�	 ا#���/�2  ، وھ� *	 ا;���Uظ ا�

] =�=�ون � ا�
�). ا���ط�
]355[

  . ���5 �و,��ذ�] *
� =��اد �� إذا [���
{��K .(�* ً����K 1 و ��ن��
  . ]ا�UnKBء، وھ� ا�

 1
-� ���U#و]	Bء ] ا�Un�KB1 وا��
، ;ن  ]#kو=��[/-. *�). ا�
،  ا�
�). ا�>�ھ� *)�2 ھ� *�). ا��)�ة ا�
��وف �� 5��] �8ن 	 ��8ن

و���l ا�
��,� ا;�Fى ا��� =�
� /-��2 ا	 ا����� وا�	 ا�
��ء وأ)��ء 
� وB ا�Fuة *��و=1 �� ا�>2�ر �
�). ا��)�ة ا�
��وف ، ��� 1��ر*  ،
��� B #���3ء أ8��Kً ���� ,��5����] ���8ن ��	 ���8ن  ����3= 	��
* O��3/�� ،

� أو ا�
��Mك�M�
	 *	 ا�B1 ا<U� .  

 ���U# ي[وإذا ��ن��] ��(/-�. *�)�. ا�
���1 وا�Un�KBء ] أ,l ا

)g *	 ذ�] = B �]ا�� 	Bإ,� ا �(/ ���� .(�
��iً ؛ وإذا ��ن #���k ا��C

Bھ@ا د �U� ؛ ���Uـ /)�� ا�� g,��
 b��� ه���c= �
 �U-1 /-. إن إْ#��ع ا��

�1 ر�
� هللا ـ *	 *�R ذ�] ا��U��� ا�@ي ="�ف ا�
�). ا�>��ھ� �# 	ا

  .  إ�. ��Eه �����

 1��
-� �����U�� 1���
�# 	������ ا���)x ] أ��� وأ���[�[ھ��@ا و���� =�����ض ا
 1�<U� g* ��� �
�	[ا�@ي ,�-� /	 أھ� ا�[��ب �Bأن  ]ا g�n���= وھ�� ،

U= .-/ ������CB ة���ھ� �2��K ��i /	 *�)�ھ� ا�>�ھ� *	 *�). ا;
  . !!؟ ] #kو=�[وھ� ھ@ا إB !! هللا #���.؟ 

                                                 

  . م 1964/ هـ 1383،  ، مطبعة املدين بالقاهرة 346/ 2: اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح] 355[
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ـ   

�M/ �,�Rع ا��P�
  ا��
���ت:          ا�

  

  :�5ل ا����?

����� ا;���L/�ة أ��K�ل ا�������ة ����O *"���ر ا��-���� إ���. [=
  :1o8o أ5��م

، و*)�� ��ب  ب، وھ�� *�>�� ا;��ا 5�� *"�ره ا���� و���ه
�� دون #��5_  …،  ا�"�Uت�S� ���وھ@ا ا���� ھ� *�� =�[�� ا��

  . /-. ا���� /)�ھ�

 ً���* ���وھ�@ا ا�����  …،  ، ����ؤ=�1 و5�� *"�ره ا���� وا�)

���Pة ا���� �B8ً أو �Cازه ا�3 ��  .ھ� *� =�[� ا��

، أي ا�
�����iت  ، وھ��� ا����
���ت و5���� *"���ره ا�)���� و����ه
Fuر ا�أ* 	ان �ة*s�
، وھ� /)�ھ�  ، ��@اب ا���� وا�"�اط وا�

 gn���= ��� ���ا�� ����������C �[�	 ��� ��� =��د  ���*� B =�[� ا��
���2@ه ا;*���ر ا�Y��U�, 1�����i *����2 /-��.  …،  ا������ إدرا���� *)���Uداً 

�2#��oر إ�"
����ن /)� ذ���  ، �[))� ,�2U��G �� ا�
Fk@ وا�= �2� ،
����� ;ن ا�� 	*c�, �2(* �*ع  أي أ��Mو;ن ا� �������C� ��]�= B

����
����ً  ����Sء �، أ*���� ����� *���@ھO أھ���� ا�����)1  ، و=[����رون ذ����] دا
 ً8Kأ ��  . ]وا�3
�/1 �8 *)���ة �	 ا���� وا�)

و��b ھ)�ك أ�K *�	 أ�K�ل ا������ة =����� : [�o �5ل ا����?
��oA#� أ�اً  ��
� أ,� ��b ھ)�ك أg�n���= B ��2(* �K ا�����  ا��� ،

  . ]إ��o#� أ�اً 

 

  :أ,"ل 

ـ  ,��O ا�����? إ��. ا;��L/�ة أن ا����� ا;ول *�	 أ5���م أ�K�ل 1
����د ـ �/Bاب ا���
� �U��Kت هللا #�����. و*�>��� أ��M= ���* �ة ـ  وھ�������ا��

��رئ أن #-] ا;�اب *�	 !!!    *"�ره /)�ھ� ا���� و��ه -� ���= �,kو�
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���وھ�@ا .  !!!أK�ل ا�����ة #ُ�-�.  ـ /)� ا;��L/�ة ـ  *�	 ا����� دون ا�)
{��" b�� .  


�� ��� =�sل :[�5ل اp*�م ا���2�� ر�
� هللا�� ���"�Uت ذا#� *�� =����
�-� *�  ، وھ� /-. 5�
�	 وs= Bال���� ،��
C�Fuوا ،�-�/ �
، أ��ھ

� g
وأ*� ا��
�� ��2� ...  ، ��ن ط�=Y إ��o#� أد�1 ا����ل *g ورود ا��
z�] *� ��ن ط�=Y إ��o#� ا�[��ب وا��)1 �

]356[
 .  

أ��>	 /���5 /)��ه ُ*��[1 *�	 /��� أن ا;د��1 /-�. و�S�د هللا #����. 
 z���� 1���-�
�� و"���ه ھ��� أد���1 /��Cوإراد#��� و�5ر#��� و ���
و���#��� و/-

�-�1 و,�-�1؟ / l�آن #�ل /-��!!! و������ =�ل /-. ذ�] وآ=�ت ا�����  ،
�������� *������Dة /-��. إ����oت #-��] ا��Bھ��@ا /����5  وا���� ���� [��M= Bو ،

�����ن ��8G، و *��= B ة�/�L;ا .  

�[	 *� ا�@ي =����� ا;��L/�ة ��� ھ�@ا؟ �)����C .�-/ @�Fk ا�
��Rل *�� 
���� إ*�م ا���*�	=:  

����� إ���. *��� =ُ���رك /���8ً وB : [���5ل إ*���م ا�����*�	(# ������أ��K�ل ا��
 ً��
��C إدرا���� �=��������ر إدرا����  =����غ #�= Bو ً��
��C وإ���. *��� =ُ���رك ،

 ً8�
��ً و/��8ً ، وإ�. *� =�3�ز إدر /�C 8ً  ا�����/ Bرك إ��= B ��* ��*k� ،
�[� �5/�ة �� ا���=	 #����م /-�. ا��-�� [�8م هللا #����. وو�S�ِب ا#"���� 

 ً�5�K �,�]، و*�� =����o Y�#ُ��  ، إذ ا��
���ت #��)� إ�. �8م هللا #����. 
g
�ً ������� أن =[�ن *�ر�� ا���Sَت ا�[8م و��o O�#ا��� �� [

]357[
 .  

 	ّ�� ��إ*��م ا����*�	 ر�
�� هللا أن ا����� ا;ول *�	 أ5���م أ�K�ل �
 ً��
�C إدرا��� �=��،  ا�����ة /)� ا;�L/�ة ھ� *� =�رك /�8ً وB =��غ #

_���G
��2 /-�. ا� Q���= 1 ا�����-�، وB  =�)� أ,� =���ل /-�� �;د�1 ا��
1��
ھ�� *�� =��رك [، و��� =���  ="} أن ,��ر أ,� =���ل /-�� �;د�1 ا���

 ً8�/ ً��
C رك�= Bو [  .{Pق وا�� �
2(�  . و

                                                 

  . 31ص : اد للبيهقياالعتق] 356[

وإىل مـا جيـوز تقـدير إدراكـه مسعـاً " ولعل صواب العبارة يف القسم الثالث هكـذا .  301ص : اإلرشاد إلمام احلرمني] 357[
  ".وعقالً 
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�-��� �-��� =���3 د����8ً /-��. هللا #����رك و#�����. / ���n/ ً�,����,ر إ���"#
���
، ��o أ��5 ��S�د  ، و�� =�3 د��8ً /-. أن ا���آن ��8م هللا و�UKت �

، أ����
.  هللا و"�U#� وkن ا����آن ��8م هللا ;,�� و��S ذ��] ��� ا����آن
 ً�]��
�* ً�(*c* ھ@ا �R*  ؟����� !!! ��
��د=�1 *�/Bل ا��K;ا [�-# l��أ��

�� !!! =O��3 أن =[���ن *���ر��2 ا������؟ B����� �����
���Aذا أ���2��o ا������5 ا�
�� ا����
��1 ا���آ,���1B��������� ذ���]  �2 /-����2��M��= ���,A� 1���-�، وھ��@ا  ا��

و*��� =�����o Y�#ُ��� ���� ا���#������o O�َت ا�[��8م [*�)��. ��5�ل إ*���م ا�����*�	 
�ً ������� أ�Sوg
  . ]ن =[�ن *�ر�� ا��

ـ�� ,���O ا������? إ���. ا;���L/�ة أن ھ��@ا ا������ ا;ول ھ��� *��� =�[��� 2
� دون #�5_ /-. ا����� /)��ھ��S� ��
�� أدري و��S ا��iا�1  ا��� ،

�� ھ@ا؟ أB =�[� ا���� ا��-�� �kن هللا #����. واO�S ا���S�د وأ,�� ا��-��� 

��L ��-Rء �;د��1 � b��� ا��"���ا�@ي g�
ا���-��1 ���5 ورود ا��[�� ا���

@�]؟  1��
  . !!!ا;د�1 ا��


��1 ر�
�� هللا إذ =���ل�# 	��� ��� : [وإ�. ,��ھ@ا =��M ��8م ا 8��
 ً�
=�5 ً��Sداً وا�S�* l�R= أن 	ا;*� * �Fآ  	ه /�s�
"�Uت # ً�U"�* ،

�� ��Eه-G� ً8o�
] ، وB =[�ن ���2 *
]358[

 .  

��@ي *"��ره ا����� ـ  ,�O ا�����? إ��. ا;��L/�ة أن *�	 ا����� ا3
، أي رؤ=�1 ا�
�c*)�	 ر��2َّ #���رك و#����. ���  وا�)�� *��ً *�1�k ا��ؤ=�1

  . !!!، ��2 =ُ���ل /-. ا��ؤ=1 �;د�1 ا���-�1 ؟ ا�Fuة


��ً ��2�: [�5ل إ*�م ا���*�	 �C8ً و��،  …وأ*�� *�� =�3�ز إدرا��� /
� �k*�� ���ن ا��ؤ=�1 وو5�/�2… ، و,>�� ھ�@ا ا����� إ���oت �S�از ا��ؤ=�1

Yل ا����] ��o Y=�n�#�2 ا��/� ا�"�ق وا�
]359[

 .  

�� وا�)��: أي ���،  �k*� إ��oت S�از ا��ؤ=1 �2� ـ /)� ا;�L/�ة ـ  
���(�����2 ��� ا��Fuة ��2� �، ;ن ا����� B  وإ*� إ��oت و5�ع ا��ؤ=1 و#�

�2*��/ 1�����Cن ا��ؤ=�1 وا�ب ��S���2 ا;ول  =�[� �L ��� 1�k��
��� ،

                                                 

  . 28ص : الرسالة التدمرية البن تيمية] 358[

  . 302 – 301ص : اإلرشاد إلمام احلرمني] 359[
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1��
�C1 و��-�/  ،1��
�C �,��R�2 ا���L و��� . B هللا ـ ��*��C وا�����?  ـ

�R ھ@ه ا��Uوق� ���(= .  


���1 ر�
��� هللا إذ =����ل�# 	��و���@�] : [وإ���. ,���� ھ��@ا =����M ���8م ا
������ l��R= 1�=إ*[�ن ا��ؤ[

]360[
����ؤ=�1  ـ *�	 ���? ھ�� *
[)�1 : أي.  

��-�������� ا�� ��#��oن إ�1 ـ  ��2@ا =[�-�����* ��E ل ا���ؤ=�1 ، أ*�� �"�
���-��������� ا�� ���#��oن إ���]= B ��2@ا� 	�(*c��
�;د���1  وو5����2/ �- ��� ،

1��
  . ا��

41����iر ا��ت #-�] ا;*����oة /-�. إ�/�L;ا g* ?ا���� YU�= أي  ـ ،
���(�� l���o ت ا�������
، �[)��  ، ���@اب ا����� وا�"��اط وا�
��sان ا��

)�2 أ,���2 ، و,���� /�� =�2U����G  ـ /-��. *��� =����ل ـ  ���� ا�
��Fk@ وا�
"���ر
 ��������C� ���]�= B ������� ;ن ا�� 	*c��, ���2(* ���*ن /)��� ذ���� أي أ������=

���، أ*��� ���� *@ھ���� ـ  ا���@ي =)�-��� /��	 أھ��� ا����)1  و;ن ا����Mع ���Sء 
 ً8�Kأ ���
�� ا���Uق ��	 .  وا�3
�/1 ـ ����ل إ,� B *)���ة �	 ا���� وا�)�

  . !!!ا�
@ھ��	؟ 

�= ��* 	����� ا;���L/�ة ��S�د *)�����ة = ��� �����C .�-/ ������ ا�� ���]
	���، و�5���2 /)��  ا��gn و�	 *� =�3ء � ا��Mع *	 ط�=Y ا�s�3م وا��

�������C[ذ�� أي أ*� *)�2  �]�= B ��� ;ن ا�� 	*c, [ 	�� ���2
ھ� #
، و�� ھ@ا #)��� /-�. أ,�� ��� ���ن *
��  ]و;ن ا��Mع �Sء �[=�ي 5���2 

 ً�/���L ً8������* 8ً �[���ن���ذا ا���x��, ���� �����3* �(��P ، أ*��� إ =������� /
x(ھ�@ا ا�� 	�* ���kا�� 	* � 8� �/�L  ?��� 	�*ت و���Rا� ?��� 	�* ،

1�Bا��  ��E �*ت وإ��Rا� ��n5 ��E �*ن �� ھ@ه ا����1 إ�أن =[ � Bو ،
1�Bا�� ��n5  ً8�, �����* ً8�/ �����
،  ، وھ@ا أ*� 8F Bف ��� ، ���

  . و*�اط	 ا8�FBف و���R *	 ا�)�س B =�ر��ن *�اط	 ا�U#Bق

 l��o ��*أ 	وا��اً /� ًB�R* �(� ��@= ً��8�Fا�@ي =@�� �� ھ@ا ا lو��
 ������C� �]�= ��  . !!!�� ا��Mع و�� =���R ا;�L/�ة �/�ى أن ا��

                                                 

  . 96ص : الرسالة التدمرية] 360[
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 ��s��

�1 ر�
� هللا إذ =��ل �-�# 	��م =��M �8م ا# �
وإ�. ,�� *
���� ��M5�(= ��*أ 	د: [/ ���i ���U(# أن [�� bن ا�)���� /-���  ����و���; ،

l����R
، و����� =�����رض ذ����]  ، وا�����
g ����5 دل /-����� ا�������� �
���� /-���. ا�
��
��C Bو ���-�، ��O��3 إ����oت *��� أ�����o ا������� ا������� /��	  *����رض /

��وم
] ا�
��رض ا�
]361[

 .  

�-� #��O أ=�2 ا����? /-. ا;�L/�ة أ,�2 =����ن /)�� ذ��� أي أ*�� 
 1��
� ;ن ا�[*	 ا;*�ر ا�� 	*c, ع��Mو;ن ا� ������C� �]�= B ���

�
�1 و�5 �5ل ] �Sء �# 	وا��
g �5 دل /-��� و��� ]وO��# B ذ�[ /-. ا
��
C Bو �-�  . !!!وا�
�). وا��؟؟] =��رض ذ�] *��رض /

و���b ھ)��ك أ��K *�	 أ�K�ل ا������ة =����� [ـ  أ*� 5�ل ا�����? 5
��oA#�� أ��اً  ��
��ن ��S�د هللا  ، ;ن ��2@ه د/��ى *1�U��G �-�اg�5] ا��=pا

��#��oA ���، و����R *�	  #���. و/-
� و�5ر#� وإراد#� =
[	 أن =���� ا��
1��-��;د��1 ا�� [�@أ*�� إذا ���ن *��اد ا�����? أ,�� ���b .  ا�1UC8U آ*)�ا 

ھ)�ك أ�K *	 أK�ل ا�����ة =���R ا���� و���R= B ا������ ا���
�� �[��ن 
  . ا��اOS /-�� ا����ن


��[وأ*�� 5���� � ���#��oإ ���� أ,�� ���b ھ)���ك أg�n����= B ��2(* ��K ا��
8�[1 *	 أ�K�ل  �2@ه �@�] د/�ى *1U��G �-�اg5] أ�اً 
��
�ن =pن ا; ،

�#��oإ ��
�ن وg�n��= B ا��=p1 ا��
�;د�1 ا�)�-�1 ا�� l�o �ھ �
  . ، إ,

 ��

��1 ر�
�� هللا *�� =���M إ��. أن ا�
���د  ـ �# 	�ھ�@ا و��� ��8م ا

� اM= 1 دون��
�;د�1 ا�� ������? وا�s3اء ـ  =[�ن إ��oت و5�/� و#�
1���-�2
��� *����ً  ا��، وذ���] إذ  ، أ*��� إ*[���ن و5�/��� ���2@ا *
��� =�����ل /-���� 

��ل=] : ً�D=أ ����� �-�= g
�����C ��,A,� ...  ، إن ���Rاً *
� دل /-�� ا��
��
و���E  و#���. �	 *	 اu=�ت ا��ا�1 /-�� و/-. و��ا,��� و�5ر#� و/-

��	 أ=��Dً *�� دل /-�. ,���ة  ذ�] *� أر��L ا�����د إ���� ود���2 /-��� ��
� ،
]أ,����� و*� دل /-. ا�
��د وإ*[�,�

]362[
.  

                                                 

  . 23ص : ة التدمريةالرسال] 361[

  . 93ص : املرجع السابق] 362[
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وإذا ��ن ا����? =�ى أن *�1�k ا��CB�اء /-�. ا����ش *�	 أ�K�ل 
 g��* �������
���1 ر�
��� هللا =���ى أن إB ���2#��o =[���ن �# 	��ا�������ة ���Aن ا

��أ*� ا�CB�اء /-. ا����ش �Y�=�n ا��-�� �� ھ�� و: [، وذ�] إذ =��ل ا�)
g
] ا��

]363[
 .  

�[�_ ="} اّد/�ء ا����? b�� �,k ھ)�ك أ��K *�	 أ�K�ل ا������ة 
  . !!g�n��= B ا���� إ��o#� أ�اً؟ 

                                                 

  . 53ص : املرجع السابق] 363[
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�M/ ?��Rع ا��P�
  ا��[��U:        ا�

  

  :�5ل ا����?

�ن ا�n���Pا�ً �������اً [�n���D* ����2� ة�/����L;رة  أ*���� ا������ ،
، و#���رة =������ن ,���	 ���U], B إ��* B	  	 ���U], B أ����اً =������ن ,���

���,�U�  أو Y����Uا�� 	��* ���Rأ� OS�����# B ر�*k��، و#���رة =[���Uون 
g=ا���� Y���U��3د ا��* O�S�# B ر�*k�، و#��رة  ، و#��رة =[��Uون 

=[����Uون ���k*�ر ھ���� ,����L �2����U/�1 و=O���3 /-���. ����� *����-� أن 
��ھ���=[ .  

وأ*��� . …،  ���ط��� ��5 ���*k�  ً����n5�����U], B �2 أ����اً : [���o ���5ل
وأ*�� #[�* ���U	 5 ،…  B��B �2 ,[��U إ�* B	 ��U,�� ���ط�� ��@�]

 	�* ���U]� �2���� O�-E�2 ��� أ�=�"# �R
� g=ى ا�����C Y���=
وأ*� #[�* ���U	 Y����= B ���. … ، �5ل إن هللا S;�� B ��S��م

*����3د ا�Y����U أو ا�
�"���������U]�]� 1ھ� *���	 ����5ل إن ا�)����ر /-���1 

��� ھ��� ���O��3= ����U, ���� Y ا/�����ده  …، ا����pاق ����U]وأ*��� ا��

 1����� /-�. ط�= 	*c�= ��� 	�*هللا و ��-/ l��R= 	�
�)��#[��Uھ� �
  . ]أھ� ا�[8م

  

  :أ,"ل 


���ن1=pا X����, ���U]ة =���ون أن ا��/���L;ن  ـ��  ا���
=pوإذا ����ن ا ،
 g��* ���
��� ���Sء �� �-��Cهللا /-��� و .-��K ���
�* �,����C Y=���"# �ھ� ھ����(/

� bU(إذ/�ن ا� ��@�] و�5����2 إ=��ه ؛ ��[��ن ا�[��U /)��ھ� ھ�� /��م #"��=
�� أن =[�ن K  ����3* �-/ �5-. هللا /-�� وC-� �� أ*� *
� �Sء  Bو ،

� �Pورة  g�n�، أي /-�� ذ��] ���n5 Y�=�n وذاع وا�2��L ا�2��Lراً =
  . ا��@ر
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 �3=pا 	ا��= �D/ ل�ة 5���و*	 ,"ـ�ص ا;Lـ�/�ة �� �ـ�O ا��

�� ���� ,��U ): [ھـ 756(ا�
���ـ. Cـ)1  B1 إ�-��و�U]= B أ�� *	 أھ� ا�


�� ���� ��Lك ا�"�,g ا����در ا�
���Gر ا��-���، أو  ، أو إ,[��ر ا�)���ة ، أو 
�� ��Pورة �-�Cهللا /-��� و .-�K �
، أو إ,[��ر  إ,[�ر *� /-� *�3ء *�

 ً��n5 ��-/ g
���  ، أو ا8��Cل ا�
��*�ت أ*� *3��، وأ*�� ���E ذ��] ���
��* ����] bو*)� ا��3��� �ع و�� ،[ 

]364[
.  


��-� أن �U], B[ ��U]= B أ��ا ً [ـ  �� =�� ا;�L/�ة 2، وھ�� =ُ>�	 
�� ورC-� وا���م ا�Fu؟  	*c= B 	* !!! ��U]= B أن �-��
وھ� =ُ>	 

�� و=��� *g هللا ��Eه؟  	*c= 	* !!! 	�* ��U]= B أن �-��
وھ� =ُ>�	 
�� و=�G@ آ=�ت هللا 	*c= واً؟sا����2 !!!  ھ Y�"-= ا����? =�=� أن 	و�[

U(� l���R�� ���2,8n���� اB,�"���ر ����  	����= ���o �2
��K�G= 	��
ا���ط-��1 
1
،  وا�@ي وlU5 /-�� *	 �8م ا;�L/�ة ھ� ��E ھ@ا.  ا�
��رك ا�
��ھَّ

g�*ا�ا�3 g�
S 	�* ��2د�SBا����[� ��� *���? ا 	�5ل #�ج ا���= ���] : Bو
��-��U],1 أ���اً *�	 أھ�� ا� [

]365[
  .��3=pا 	ا���= ��D/ ر : [و��5ل��2
S

1-����2ء /-. أ,� �U]ُ= B أ�� *	 أھ� ا�Uوا� 	�
-]�
] ا�
]366[

 .  


��U], B [ ��R إ�* B	 �Uَّ�,��[ـ 5�ل ��X ا;��L/�ة 3= B ل��5 �ھ�

2�رھ�S Bة و�/�L;ادي رأي ا��iر ا���"(* �،  ، إ,
� ���5 ا;��Cذ أ

]367[أدري إن ��ن �5 #��� /-�� أ��  ، وB و�� =�sه ا��i� �3=pه
 .  

��2ء *	 =[��Uھ� ;,�� ��5 =[��ن Uوا� 	�
-]�

2�ر ا�S �U]= �� �
وإ,

��ن ���Uاً  *�kوBً أk# ��� knFو=-��=p1 ا�
��ب #�� 	�* B و��@ا ���  ، أي ،


2�ر ا��-
�ء  =[��C �U,� /-� ر�P هللا /)� ا�G�ارج ا�@=	 ��UوهSو ،
  . � �� ھ@ا/-. و�Y 5��� ر�P هللا /)

                                                 

  . مطبوع مع شرح الدواين. 293ـ2/291:العقائد العضدية] 364[

  . 199ص : مجع اجلوامع] 365[

  . 392ص : املواقف لإلجيي] 366[

  . املرجع السابق: انظر] 367[
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4 ���S ��5ل إن هللا 	�* ��U]� �2��� O-Eة �� أ�/�L;ـ �� ="�ح ا

� اد/�ه ا����? S;�� B��م� ،  ً�*�
��X ذ�] #(  . ، وإ,
� ��K�ا 

    

�� ذ���ه /��داً *�	 ا�
[��Uات �3=pا 	ا��= �D/ �5ل] : ���E ��*وأ
����] bع و�������* �� �����8�3ل و��5 ��	 ا�.  ]، و*)�� ا��3���� ذ�] ���

��U]*��E 1�U]-ا�� g�* ����3أن ا�� ����L �� �,8ف ا��3����  ا��وا�G ،
1U]-ا�� ��E 	*  . ����8 ��_[وھ@ه ا�[-
1 #�)� 5�ل ا�[

]368[
 .  

 ���U]# ��� 	����5 هللا ��
أ�Lر ا�sر��M إ�. أن ��*�م ا;��Lي ر�
1
�3
، وأ,� ر* �(/ gS�/ �#	 ���U]# أھ��  ا�
��nG	 �� ا;K�ل وا�

1-��وأن #��ك ا��[���U ھ�� ا����Fر ا�����P ا����85,� وإ*��م ا����*�	  ، ا�
 وا	 ا����Mي وا	 /�� ا��8م

]369[
 .  

�����Mا� ���

�� �����5 : ��5ل ا��	 ���3 ا���2� Oھ@��
وا�
2��M�ر *�	 ا�
3����
����U]= B 1ون

����Fk����* gون أن ا�S  ع����
3
، �[���	 أط-���Y ����� ا�


��� ا;ول /-��. *��� إذا ����5�ا ����U]#  B ����Sھ�� ���i�(=م، و����S;��  ،
 وا��R,� /-. *� إذا ��5�ا S;�� ��S��م

]370[
 .  

 ���=������@ي =��ل إن هللا S;�� B ��S��م �Aن ا;�L/�ة =�[
�ن 
�[��Uه B ����U#1 ��2@ا  و�
�x ا�3����"F1 و�
�3��، أ*� ا�@ي =��ل 

5-)��: [��� �5ل ا���85,� �� *��ض ��=/ �R	 �R* ھ�@ا.  ا�@ي =[�Uو,� :

�Aن ��5�ا ,��� ���� أ��5وا . إن هللا #���. S�� وS�ھ� و/�ض؟  أ������ن
���M�-� �U]ا� {=�" [

]371[
*�	 =l��R ��,�� : و�5ل ��G ا��=	 ا���ازي.  

123 *��)1 ھ�� =�[�� [��Uه أو B؟ �-�-
��ء  ً�"�G* ًاs���* ً�
�S .���#
 ، وھ� ا;ظ�2 أ��ھ
� أ,� ����: ��� 5�Bن

]372[
 .  
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����2 إن ا�)�ر ـ �� ��ن ا����? =��ف *5	 ا�@=	 ��Uھ� ا;�L/�ة 
1�"�
،  /-1 ا��pاق �
� �5ل إن 5���2 ھ@ا Y���= B *�3د ا�Y�U أو ا�
،  و�5 �)l *	 ��5 أن ا;�L/�ة B =)[�ون ار#���ط ا�
���َّ��ت �;���Cب

، ;,�2  و�[)�2 =)[�ون 5�ل *	 =����ن إن ا�)�ر ھ� /-1 ا��pاق @ا�2#
� /)� أو��] ا B15��* ن�أن #[ 	�U�-U�

[	 أن  �= B �2,ون أ��، و=��

����ر /-��. أن =)��sع *)��/ [��U(#  ���2	 1U��K ا����pاق= B .�����# وأن هللا ،
و�� /�ف ا����? *� =���� أو��] ا�
�U��-U�ن �
�� #��دد .  1UK ا��pاق

،  ، B *��3د ا��[�� /-���2 ��Y��U وا�
�"��1 ��>1 وا��ة ��� #[���Uھ�
 �2����# 	/ ً8D��
2(* .  


�� #�ھ
�� /-���2  ـ  �� =[�Uا;��L/�ة *�	 =l��R /-�� هللا #����.6� ،
)"��2K *	 ����2  ا����? �C*�� هللا �#k= و���� ،!!!  .  

 ���2��oأ ��

�ء ا����). ��C;ن � #���رك و#����. ا����R= ة�/��L;إن ا
��U(�  �
Cآن ا�[�=�] ا��-�[، و*)�2 ا��، ���@ي l�R= B  ا�@ي ورد �� ا�

��U]= ا�@ي �رك و#���. أ,� ا��-� ھ��#  .  

������ أن  ���nG= Bم ا����2وب و���
و�[��	 ا���@ي =���2ب *)��� ا������? #
3���
U= 1����و,� #U�����اً *�د=���ً 
،  =����ج /-���� ھ��� #U����� ا��-���، ���Aن ا�


�)��. أن هللا #�����. ���� *[���ن 1�����* ���(�، وأن *��	 =���_  ، وأن �))��� و
��_ ��� ا���ادي/-. ا���3 أ�5ب إ�. هللا #���. *= 	�
، وھ�@ا ھ�� ا��@ي  

����/�1 وا�Y��U وا�8�Dل =)[�ه ا;�L/�ة ��-�، وا�U-�F�ا  ، و="U�ن �5
]��U]# ��]373ه 

 .  

 ���-/ 12���M* 	��/ هs��(
و����Lن ���	 *��	 ="��_ هللا #�����. �����-� ا�
 �-���� �,����C �U�"= 	�* 	�ا�
G-��5ت *	 �� و12S و#��s و*���1 و

5�-G
12 /-� ا��M* ت��oإ g*ت� .  

7 .�-/ ��� 	*c�= ��� 	�* ون��U]= ��2,ة أ�/��Le� O��, 	* �*ـ  وأ
�2��D�����	 *��)�2  ط�=���1 أھ��� ا�[��8م ���2@ا *��� =)���O إ���. ��
، و�[��	 ا�

�� إ=
�,��ً *���)�اً إ��. د���� =�ّدو,� 	*c= �� 	* ون�U]=ط  ، و��M B ،

                                                 

  . 257ص : ما قاله فخر الدين الرازي يف أساس التقديس: انظر] 373[
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��� ذ���� ا�����85,� ا���C)�ده إ���. د����� /-��. ط�=���1 أھ��� ا�[��8م� Bوإ ، 

وا�
���� وا��ازي وا��رد=� *	 ا;د�1 /-. وS�د هللا #��رك و#����. *�� 
��م ��b /-. ا��nق ا�[8*�1# �
� ، .  
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�M/ g  ا�"��1 واp*�*1:     ا�
�P�ع ا��ا

  

  :�5ل ا����?

*	 8Fل ا���Cا��R�; �P أ*��2ت ���O ا;��L/�ة و��Sت [
���ن ���U�= ا��@ي �����ع ا���P�
� *�g أن *�P�ع ا�"��1 ھ� ا�

1�/�
، وB =�)��  ، و* ��(* O�=�5��P�ع اp*�*�1 أھ� ا��)1 وا�3
��� ھ��� *U����G�ن ���� #U"���8ت �����Rة ھ��@ا ا���U#Bَق ا�����م ،  ���2(]� ،

�R)� ھ)� �� 1-Fدا l���  ات ـ���Uا� ����C �� �
، ;ن P�E)� ـ �
  . ]إ,
� ھ� ا�
)Q2 وا;K�ل

  

  :أ,"ل 

�Y�U ����2 ا;��L/�ة *�g ��ن =)��i �-���? أن =@�� أھ� ا�)�z ا���� =
 �2�
�= 	*]1/�
، * ��  ��o�P�ع ا�"���1 واp*�*�1] أھ� ا��)1 وا�3

، أو  أھ� ا�)�z *	 #-] ا��U"�8ت ا�[��Rة ا��� =��ى أ,U���G* ��2�ن ����2

���Rل وا���� أو *�����R	 /-��. ا;���5 ���U�]= ق  أن���U#Bا ������* {��D��� ،

  . ى �2 إ�. ذ�]، و�@ا *���� ا�
)Q2 ا�@ي C-[�ه �kد وا���Bاق
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�M/ b*�Gع ا��P�
  ا�"�Uت:        ا�

  

  :�5ل ا����?

]���R�2 وأ���L���2 �����2 أ
، و���� *��@ھ��2 ����  و#)��2��D5 و#�[
1����C ع��� 	��* O����* ت�U��"ھ� ا��oأ���� ً�/���،  ، وأ����P�ا إ����� 
���(�
  . ]��E {�Kk=1 �� ا��-Y�U ا�

���R ، وإن ���ن � أ*� *�2�U��G �� ا�"��Uت �
��و���o] :1 �5ل
، و��� ھ@ا *� =[��ن  *	 أbC ,>�=�#�2 ���2 =���ج ��3-�1 و,�_

Aذن هللا �*�]�
  . ]�� ا��د ا�

  

  :أ,"ل 

 	��
إذا ����ن ا������? ���D� ���5 أن =�1��U��G* ?����* ���S ا;���L/�ة �
 �2�
���=]1��/�
���� *���P�ع �U��Kت هللا #�����. إ���. أن ] أھ��� ا����)1 وا�3

� *B�Rً وا���اً أو *����R	 �*	 O�]= ا��د ا�
�[�*� ؛ �[�ن =)��i �� أن =@�
، و��@ا *�	 ا����ع  #)��2D5 و#�[
�2 ـ ��O د/�اه ـ �� ھ@ا ا�
��P�ع

�1 وا�����ع ا����� أ����o�ھ�، ������ف ا�����رئ �
���1 /��	 ھ��@ا ا�
��@ھO  ا�����
���(�
،  ، و�[)� �� =��U ا�@ي =�/� ا����? أ,� أ�E {�K=1 �� ا��-Y�U ا�

��������ل ا�����2 دون اpدBء  .��Uل ���� .  !���)��1وا�������* Q2(��* ���2 ھ��@ا�

���U���K 1�ف ا;*���1 -

���� #��#���O /-����� *�ا�����nF _���5ة ����� �-/ ?����

��2 و#�2���M؟=s
  . !!أو#
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�ت ا���?�#  

  


��ت ����*�1 ذ=-��2 �

��M/ 1 ا�Gا� g�Pا�
�� أن ذ�� ا����? ا�
�=�S �ُ*َ��د و���2 *� ھ �رة إ����  ���2 *� ھ��Lpا l*��، �k*� ا�
��د و*� #

��م��[# �
 ��� .U�  	������ ��(* @��, اض����Cا 	�* ��، وأ*�� ا�8�� ��=�3 
�2�� �* _"(
��رئ ا�-� .  

  

  :�5ل ا����? 

]�Sذ�
��b ھ)�ك : ا��)�X5 و*[��ة ا����: ��رق *)�32 و,
، ا�-����2 إB *���@ھO  *���@ھO أ�����D5�(# ����Rً *���	 *���@ھO ا;����L/�ة

1���Dا��ا�  ، …�
ا و=��2���D5�(# ����<�* g���S إ����. �����,�2 ����� =����-
�����1 و�����وده ��
�ً �����*8ً و=�������ا �-������ *)������s ا���-����# ������-�

1�/���Mا�  ً����Pا*���ً واsا�� ���������� ��n-F�ا … ، و���� =-�s*���ا  ،
�ا ور���ا�nPا وا�D5�(�� ،[ .  

��5�ا إ,� : وإ��] أ*X5�(�-� 1�=�C 1-R و*[��ة ا����: [�o �5ل
b���,;� 1��
��Mق ا���� .
ا إن ا�1�23 ، ���5� =3�ز أن =�ى ا;/

���5�ا إن هللا Y�� ��� 1-����*  ،…  B هللا ��o ���5�ا ���oAت ا��ؤ=�1
 	�/ Bو ��(�
= 	�/ Bو ���# B�5 و�� Bو �Sر�F Bا����� و �Fدا

���
L  ،…  ط8قA� @�Fاc* ���E ع��Mا� ��i-�= ��� 	* نksS*�ا 
، ��o ���5�ا إن /-�. ��� *[-�_  وردوا  أو أو��ا ا�)"�ص �� ذ�]


�	 ��� د=��ر ا8�Cpم وھ�� =>��2 وإن ��ن *��-��* 	=���داً *	 أ
ا8��Cpم /-���� إذا -��� ��C	 ا��[-���_ أن =)>��� ���� ����وث ا������� 

  . ]…ووS�د هللا 

  

  :أ,"ل 
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1 ���، و=���g�n أن  ـ =2َِّ�َُ� ا����? ا;�L/�ة ���)��X5 و*[���ة ا��
[�@�� ����U��G* Oا�)>���  =����2 أي وا���� *��@ھ Y�5���# وا������ل ا�����2 دون ،


��x ا;د����C 1 ا�i��Eءو# .  


�از=	 ��� ��2,s=أد��1 و 	�* ���U��G* ��(/ه و��(/ ��
وا����5 =)>� ��
  . ا��-
�1 ا���5�1 ��5 أن =��م /-. اB#�2م

�#�2م ا;�L/�ة *�� أ��S /)��ه *�	 ا�"���  �
-5 Y-n= وا����? ا�@ي
��� ,"��ص *���U��G ���5 أن =�M	 ا��
�8ت ا���M�اء, .�-/ ��-
�= �*  ،

= ���-���Kن وk�، و���� =)>� �� أد���2 وأد�1 أھ�  ��أ *� U��G* ���5�ه 
  . ، و�� ذ�] �-���M= �* �nء *@ھ�� ��3د و,sاھ1

2 ً8*���� ً�

�ا �-����� #���-�-���= ���� �2,k��ـ�� =2َِّ���َُ� ا������? ا;���L/�ة 
1�/�M1 و��وده ا�����، وھ@ه /)�ه *�#�1 أھ�  و=����ا �-��� *)���s ا��

�� ا��sا*�ً وا��Pً ، و�� = *@ھ�����، وھ@ه /)�ه *�#��1 ا�
��s�-  1��s*�ا 
1UC8Uھ2)�� وھ2)�� وا� 	ا *��ا ور�����n-F �2,=�ى أ �ا  ، وھ��D5�(�� ،

�ا�nPوا!!! .  

���C �� ل��  . وا���ل �� ھ@ا ���

ـ  ,�� ا����? /	 ا;��L/�ة �5���2 �3�از أن =��ى ا;/
�. وھ�� 3
b��,;�
�Mق ا���1 وھ� ��  . =@�� ا�
"�ر �
� ھ� /�د#�، و��  

: إذا ��ن ا;�L/�ة �5 ��5�ا ذ�] ��)��i أن ,�k*� ا�
�1�k و,)>� ���2

1�D5 1 �2@ه�����CBاز أو ا�ب أو ا��3�S���� ��]�= ���، و�LB]  ، وا��
�8ً  �� أن �[
� ���2 ھ� ا�3�از/ 1�Sوا l��� �2,ھ� ، أي إ�،  ، وھ@ا 

 ً8�/ 1-����* l�و�� �= ��"�ر و5�/�2 دون أن =-�sم *�	 ذ��] ، إذ ا��
1���(���sة ا����5�ع /�������p 1��D5�(*  ً8ى ا�����D=� ا���-���1 ا�����S ���2� ،  ،

 g�5ا�د ذ��] ��� ا���Sأن /-� و �� Y��= �� إذا �,��,pا ��و�[	 =�[� ا��
، و����Lن ���	 أن #����ل ھ��@ا *������� /���8ً أو  ��kن ھ��@ا *������� /���دة

� *����� /�دةU= B 	�/���
  . 2�ن، و�[	 ا�

�� وp lUK,��ن �2Sز ا��2#_ أو ا��2#_ ا�3�ال ��5 أن =[��ن ��5 

� ا�@ي =
[	 أن =��ل؟ ؟ إذا ��ن *�	 أھ�� ا��-�� ��kن � � g
C أو ���/

��8ً *������ /��دة/ s���S ل ھ�@ا���= ��,A� ً8R* ً�=��Lن أ�وإذا ���ن  =[ ،
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[�@����ل ھ�@ا *������ وا����� B ="��ق = �,A� 	�/���
إذا ، ��o  *	 ا�
/�ف ا���23ز و#���Y *�	 ��ا��� ا�G��Cا*� #���	 ��� أ,�� ��2U= B ا;�[��م 

1�-�  . ا��

 b���,;ا ��� ��n# 1L1 أو ��ا�
�Mق ����ورؤ=1 ر�S أ/
. وھ� 
 ً8�/ s��S هللا #���. �� /)�2 و=�=� إ=�ھ� _M]= ��، وهللا #����. ��5در  ، �

�� ا����رة ، و��� *�� =
[�	 أن #� /-. أن =Y�-G ���� إ"��راً ���اھ�� Y�-�
�����* ��E s��S �2� 1�2�pا  B ت��(]

�� Y�-��# 1��2�pرة ا��، ;ن ا�


����8ت�� .  

ـ  ا;�L/�ة =����ن �1����C ا�123 /-. هللا #���. و=����ن �ؤ=1 4
، و���5 =>��	 ���X ا�
�����/�	 أن ���� ھ��@ا  ا�
��c*)�	 ر���2 ���� ا���Fuة

 ً �D5�(#  �2 أن هللا
، و*	 ا�
������ أن S .���#  B��، و*� ذاك إB ���ھ
��Fآ ���S .1 إ�����(�� l��ا���23ت ا� 	1�2 *�S ��� ���3ن ا��وأن  =[ ،

12S �� B ��31  =ُ�ى ا��
، �[	 إذا /-
)� أن هللا #����. *)�sه /�	 ا�3��
�1������C ا������C ����-/ 1��23,� و#�����. ���(�، و*��	  و*)��sه /��	 ا�
[���ن أ=

��l : ا������� /-��. ذ���]�Rهللا /-���� ا�����=? ا�"����} ا� .-��K ����(ا� 	��/
�-Cو  ���5 �ه[، وھ��E ء�L 	]= و/�8  ]��ن هللا و�� �S ن هللا�� ��� ،

، وB  ، ����ن ����5 أن =�����L Y��-Gً *��	 ا�
G-����5ت وB /���ش وG* B-���ق
�� Y��-= اء���Cا ���Fأ ��
��ل ��_؟ ، Y-F �o ا���ش وا�C�ى /-�� �=  ،

��ل ��_؟ = Bن . و�]
و/	 ا�A� 1�23,�� =ُ��ى �
�� وإذا ��ن *)sھ�ً /	 ا�
12S �� B 	]� ��Fأ .  

��� 1����* z��= أن 	]
= Bن *��ود و��,pا �����  و/�-� .,k�� ،
��Y��G؟  z��= ق أن�-G
وا;�L/�ة ا��@=	 =��2
�2 ا�����? !. ا����K ا�

��1 و��وده ا��M/�1 ھ� ا��@=	 /����ا ��k,�2 �� =����ا �-��� *)���s ا��
��
��� /	 ا8n,Bق أ��R *	 *�اه، و��� ��ود ا��S ا�ا  ��
��= ��-� ،

��ل أن #���ب *�	 ا��U[��� ��� هللا ��S و/�8�-�  ��S ����5 g�* ا��U5وو ،
 �,kL] ُ��َUَْ, ُ ُرُ�ُ� هللاَّ ] َو=َُ�@ِّ

]374[
 .  

                                                 

  . 30،  28، اآلية  سورة آل عمران] 374[
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X5�(# ا ا�123 �[�ن �� ھ@ا�U,1 و�
�3��، و��  و�� �5ل ا;�L/�ة 
�2S ��� B 1�=ا ا��ؤ����o1 وأ�
��3��، �[�	  1 �[��ن ��� ھ�@ا #)����5X5�ا 

  . !!!��? إ,s, �2ھ�ا ا�
��. #���. /	 ا�3�
�k� 1=	 ا��)�X5؟

5 Bا������ و ��Fدا B �د وھ���S�* .���# ن إن هللا����ـ  ا;�L/�ة =
�Sر�F ���# B�5 و�� Bو ، ���
L 	/ Bو �(�
= 	/ Bه  ، وsَّ�ـ(* �,; ،

1�
  . !، �k=	 ا��)�X5؟  /	 ا�3�

� S�� و,l�U /)� أن =[�ن ��ق أو #�l أو أ*�م أو � _�-F� l-5 إ,
 ً���D5�(# ل �[���ن ھ��@ا�
��L أو 	���
��� أن =[���ن ����  أو /��	 = B ����3��� ،

��Fآ ���S 1 إ�. أي��(�� l�إ��ى ا��23ت ا�  �و/�8 ��2 ��S أ*�� هللا ،
1�
، ور�
�1 هللا  ، ، �8 � أن =[�ن *)sھ��ً /�	 ا���23ت *)sه /	 ا�3�
ا���nوي ا�@ي �5ل ��� ا������ة /�	 هللا #���رك و#����.  #���. /-. اp*�م

�� ا�
���/�ت[��� l�ا��23ت ا� �=��# B.[  

 .��-�= ���و)���� ��5�ل ا;���L/�ة ���Sء ���8م ����L ا��)�-��1 ا������P أ

��� ���Sزت : [، وذ���] إذ =����ل ���� ���Y هللا #�����. *����cاً �
��� ذھ����ا إ������

1��2S ���� B ����=رؤ [
]375[

  . �����s��/ ���,A : [ر�
��� هللاو=����ل اp*���م ا���2
12S �� B ى�= �Sو [

]376[
 .  

ـ  5�ل ا;�L/�ة kن *	 �� =�-�i ا��Mع c* ��Eاg* @F �5���2 إن 6
 .����# ��� 	*c�= أن 	�
-��* 	=�/-. �� *[-_ وإن ��ن *���داً *	 أ

  . ��X5�(# ��� b: إ=
�,�ً *�)��ً /-. د���

@��Fاc* ����i� ع���Mا� ���i-�= ���� 	��* ���*k� ل هللا����َوَ*��� ُ�)َّ��� [ #�����.  ، �
 ًB����Cَُر ?َ����َ�َْ, .���َّ��َ 	َ�ِ ِّ@����َ*ُ[

]377[
  .������# ����������ِ�=َ	 [، و� ِّMَ�*ُ ً8���Cُُر

 ِ�Cُ َْ�َ� ا��ُّ ٌ1 َّ3�ُ ِ ]َوُ*ْ)ِ@ِر=َ	 �8َ�ِ =َُ[�َن �ِ-)َّ�ِس َ/-َ. هللاَّ
]378[

.  

                                                 

  . 55ص : املعتمد يف أصول الدين للقاضي أيب يعلى] 375[

  . 64ص : االعتقاد لإلمام البيهقي] 376[

  . 15، اآلية  سورة اإلسراء] 377[

  . 165، اآلية  سورة النساء] 378[
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�ن /-. �� *[-_ إ=
�,�ً *�)��ً /-�. د���� ��eن هللا =pب ا�Sوأ*� و
�� #���. ذم��َْ� 5َ��ُ�ا إِ,َّ� َوSَْ�,َ� آَ�َء,َ�� َ/-َ�. [، ���ل ���C,�  ا���-�� �� ا��

��1ٍ َوإِ,َّ��� َ/-َ��. آoَ���ِرِھْ� ُ*�2َْ��ُ�ونَ  ] أُ*َّ
]379[

  . ���� ����-�����2 =��@�� هللا #�����. ا��
 	��* ���-��= ���o 	=���-�
���� ���� *����ض ا���@م و=������ /-��. أ*��� *��	 ا���ا��

  . ھ@ا *��ل!! ��Eھ�؟

/-��. هللا #�����. ����b *�"���راً ���� اB����CBل /-��.  و�[��	 ا�������
�oأ�� ً�o�ِ�* وث ا����� وأن �[� *�َ�ث��  �,����C ا;د��1 /-�. هللا �� ،

������  ، *�R�1����o ������ ا������uق وا;,b����U و#�������. �������Rة�
����� ذ������ه *�� ،
  . ا;�L/�ة

                                                 

  . 22، اآلية  سورة الزخرف] 379[
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  :�5ل ا����?

��1��i ا���nG�رة[ 1���D5 ھ��@ا ا��"��� وھ)���ك ���� �
���C B ،  ،
O��� ��2 ا;��L/�ة وھ� ا;�nFء �-�
،  ا��-
�1 /	 ا�[�ن ا��� #


����ا /-��. و��5�ف  …Sادي إن أھ��� ا����)1 أ���iل ا���ذ���] ��5 	و*��
�2,�]��Cا��5_ ا���@ي أ���� أ,���2  …،  ا;رض و�
و*O����K ���-R ا�

1UC8Uز/� ا� 	�2 ��ة *,k  . ]*���ط1 وأن ا���ل 

  

  :أ,"ل 

����, 2,�]��Cف ا;رض و���5����� ���5ل أ��� *)"���ر ا�����iادي � ،�  ،
، وأ�Pف أ��  ، *)�2 اp=�3 و��Eه و�5ل /�د *	 ا��-
�ء ,��اً *	 ھ@ا


����ا /-��. ھ��@ا Sادي أن أھ��� ا����)1 أ���iر ا�����"(*        !!!  k��nF وھ��@ا ،
���S ���� ا ذ�]؟  ، و#��ع�ء ��5�
  .، و�[	 ھ� �� ا��-

1�k���

���ن �
��U-�G�ن : [���5ل =���5�ت ا��
���ي ���� ھ��@ه ا�-]�
وأ*��� ا�
 ً���D=ھ��ھ� أن ا;رض *���ورة �����و=� ا�[���ةوا …، أ���
S ����-/ ي@��� [

]380[
 .  

�ا ��Kأ ����[�ن � 1�-��
�� ا���
إذا أknF ا;�L/�ة �� /�د *	 ا�
، وإذا �)l �� *��ض #��=� �[� ا;�L/�ة ���  �� *���� أ�Fى ���Rة

�� ا��-
�1 ا�[�,�b�-� 1 *	 ا����ل ا�����ث /�	 O�,�S ا�k�nG دون ��
ا�
O,�S .رة إ��Lpاب ا�ٍم َ/-َ�. : [�5ل #���..  ا�"�ُن 5َ�ْ|َ(�Lَ �ْ]َُّ(*َ�ِ3َْ= Bَو

] أBََّ #َْ�ِ��ُ�ا اْ/ِ��ُ�ا ھَُ� أ5ََْ�ُب �ِ-�َّْ�َ�ى
]381[

 .  

�� ا��-
�1 ا�[�,��1 ؛ ��
إذا ��ن ا;�L/�ة �5 أcnFوا �� /�د *	 ا�
  . �-���ا و��ھ� ا�@=	 و�5�ا �� ھ@ا

                                                 

يف املنـاطق البعيـدة عنهـا لصـالح الـدين استقبال القبلة وحتديـد مستهـا .  17ـ16/ 1: معجم البلدان لياقوت احلموي] 380[
  . 11ـ10ص : بن أمحد اإلدليبا

  . 8، اآلية  سورة املائدة] 381[
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�1 ـ �C*�� هللا ـ �# 	��2  �[�
��ء �ط-1 *��*1وا: [�5ل ا
، و#��=
���
� /-��. *�����1  أ���L *��	 #����=� ا�����M# ا����� O���]ا� g���، وB =��3�ز 

�2�/�(K �2�8#A]، وأ��. �X وBة ا;*�ر 
]382[

.  

��� : [و���5ل ا������2ري 	������# ���
 Bم إ�ا�)>��� ���� ا�)��3 	وأ5َِ���َّ *��
] ا�A� ،1�5�,s,�� =��/� إ��.  ، واْ���ُ /
�� �C�ى ذ��] /-. *�اl��5 ا�"�8ة

]383[
 .  

أ�����l ا����/�ة إ���. #���ك ا�[�
����ء وإ#��8ف ������2 وإ���. ا8��5pل *��	 

�	؟ -��
وإذا ��,�O��� l  !!!  ا�)>� �� ا�)3�م ھ� *	 أ���Cب #G-�_ ا�

 g��* ��2����ط�� ���2 ا��اO��S ا�i��LBل  Yا��� l��n-F ��5 	��
ھ�@=	 ا��-
  . !!!  ا��
��s أو #���2 وإھ
���2؟ 

�� ا��-
����1 ا�[�,����1  ـ���  إذا �����ن ا;����L/�ة 4����5�����

����ا ����� ا�-]#
�2 ��� *����� ا������ة���nG�� ً8د��� b��� ن ھ@اA� �2D�،  وأcnFوا �� 

�-Cهللا /-�� و .-K ���C1 ر(Cب هللا و��� �ان ھs�

	 و�S ��2  وا�� ،
z�8Gف ھ@=	 ا;K-�	 �-���زه و���Dب �� /��ض ا���� ًB�5  Bوإ ،

  . *���1ك ا�
* 1�E�M	 ���C أھ� ا��8

                                                 

  . 226ص : االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي] 382[

  . 2/34: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: انظر] 383[
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  :�5ل ا����?

] ����2� Y=����"1 أو ا��������

����ن ھ���� ا�=p����5ل إن ا 	و����� *���
����S�*  ، … z���-G# ����� 1 أي ا���������"��G1 ا�����S�
إذا ��,���l ا�

�pر���Sء �����Lً *��	 ا�����ع ���� ا�"���Uت أو ��Eھ��� �����l ھ��� أھ��� 
ا����)1 وا�3
�/��1 وB *��)�2 ؛ �[���_ =[���ن ����ل ا;���L/�ة ا���@=	 

�/�ً أ�Fى؟  �Sؤوا �pر�Sء ��*8ً وزادوا ��-/  [! .  

إذا ��,��l ا���3=��1 ا�l����� 1��"��G ھ��� أھ��� ا����)���o] : 1 ���5ل
وا�3
�/��1 وB *��)�2 ؛ �[���_ =[���ن ����ل ا;���L/�ة ا���@=	 ���Sؤوا  
���S ��,k وإن ��� =[�	 ���Sاً  �2(�* ���R� ـ ا��@ي ا/�ـ��ف  O�]��

�/1 /-. أي ��ل ـ  وزادوا /-ـ��؟  �2�  [! .  

أن ��� ذم �-"������Le-� 1/�ة *)�� أ�P_ إ��. ھ�@ا : [�o ��5ل
O����",  	���
���1 ا�"������1 ا�
)�������	 ������siا�� وا�، ;ن أ�����R أ

  . ]ا����Mي ��,�ا أ�L/�ة

  

  :أ,"ل 

1  ��2�8F 	�* ة�/��L;ا .�-/ ��]�= Oذھ� ��o ا����? �5/�ة gPـ و
  !!!  ��2� Y=��"1 أو ا������

��ن ھ�� ا�=pن اk��� �5ل إن �� *�	 =���ل �

�S�* ��F ا���)1، أي *���ع 	ن  رج /���
=pن اk�، وا;��L/�ة =�����ن 
Y=���"ا�� �أھ��� ا����)1  ھ�� 	ا *���1 و�����ـ��/���
، ����2 ـ /)���ه ـ *��	 ا�

 1/�
  . !!!  وا�3

�� ��Sء ��� ا����=? ا��@ي رواه ا����Gري /�	 ا�	 /���س أن ا�)��� �
	
�-��[	 أول … : [ K-. هللا /-�� وC-� �5ل �
��ذ ���? ���R /-�. ا���

، ���Aذا /�����ا هللا �����Fkھ� أن هللا ���5 ����ض  �دة هللا*��� #���/�ھ� إ����� /���

ـK  b-�ات F �2�-/… [

]384[
  . 1����

��ن وا�=pوھ@ا =�ل /-. أن ا

، �[��	 =)����i أن =�-��� أن  ، و���@ا /���� ����kھ
� /��	 ا���L ���Fuء وا����
                                                 

، البـاب  وبنحـوه يف كتـاب التوحيـد.  نـاس يف الصـدقة، بـاب ال تؤخـذ كـرائم أمـوال ال كتاب الزكاة: صحيح البخاري] 384[
  . األول
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ـ   

�
اد/���2 إ���. [، وأ*��� ا���Fu ���2� 5�����  ا�����=? ���Sء -U>���	 ھ��@ا أ����ھ
] …، �Aن ھ� أط�/�ا �@�]  وأ,� رC�ل هللا �2Lدة أن B إ�� إB هللا

]385[
 

� ا;ول ھ� ا�
�U�ظ #� � اB��CBلU-ذا ��ن ا�A� ،  ب��، وإذا ��ن *�	 
1�Bا�� X� ��U� .(�
��، *	 ��? إ,� ورد /-. أ��)1 ا��واة  ا��وا=1 

1 �
�)�. ا��2�Mد#�	 و��5�ل �3��CBا 	1 هللا #���. /���
��ت ا�����ُ� Rا�

�ن=pا .  


����1 وا��U��Bء ��� اp=�ـ
�ن ��
�ن ھ)�� =pا 	ء ا������ /�S _�]�

���1 ھ� 5�ل ا�23
�1؟��!! .  

	���L �2 أ��� *	 ا��@��� kن ا�
���Y-n# 1 و=�اد  B:  


���������R� 1 *��	 ا�[���Uر ��kن هللا  *���3د ا�
�����1 ا�@ھ)���1 :اOول � ،
ا���Fuة ���Y��� .�����#  g��* Y وأن *�
���اً ��K-. هللا /-���� وY��� �-��C وأن

�U]ار /-. ا��Kpب  ا� 	* ،] ْ�ُ2��ُُU,َْ2�ََْ� أ(َ��َْ��Cْ2َِ� َوا] َوSََ�ُ�وا 
]386[

  .


�R ھ@ه ا�
���1 ھ�� �5�ل ا�23
��1 ا��@=	 gّ(�L /-���2 ا��-
��ء وا�U��Bء 
  . ���1 *	 ا;�L/�ة و��Eھ�

 (��...P�1: ا������
، أي ا�������ل  ا�
������g���* 1 إذ/����ن ا����)bU ����2@ه ا�
�3���CB1وا�����

-���1 ا������ل  1 ا���-���1 وا��-����1 ���2@ه ا�/ ���(�= ���
* ،


��ن=pإ�. ا �U]ا� 	ا/� *�ن /)��  ا���
=pا 	ا���� ا;د,�. *� �وھ�@ا ھ� ،

�ن /ّ���ه ���"�=g* Y إذ/�ن ا�)bU ا;�L/�ة=pا ا�وإذا /ّ�� ، .  


�). ا;ول ھ� ا�@=	  وا��Uق �	 ا�
�)��	 �S gC�Lاً ���-�ن ��، وا�
2*sأ��� b���-p �2وا��M= ـ  أن ���C�U�2 ا���ـ /-��. ��5 ���i�(= ���,k� ا��-
���ء 


�ن وأ,�� B دا/�� ����ص ا�)��� �K-. هللا /-��� و�C-� /-�. إ=
��ن =p�
، و*��	 ���� =���2U ا����Uق ظ��	 أن  /
��� أ��� ط����O وھ��� ���� ا���D��Bر

1�
2S ة�/�L;إ�. *@ھ��2 �@�] !!! ا �S��# ا*�تs�pوأن #-] ا  !!! .  

���	 ا�
���Mق وا�
���iب �����	 ا;���L/�ة ���
،  وا�23
���1 *��	 ا������ �
و,��
� أھ�� �5-�)�� : [وارgS إ�. 5�ل اp*�م ا����nوي إذ =���ل.  !��)�� 

                                                 

  . 60باب : كتاب املغازي.  63،  1، باب  كتاب الزكاة: صحيح البخاري] 385[

  . 14سورة النمل آية ] 386[
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 	������* �-�Cهللا /-��� و .-K ��(ا� �
� �Sء 
�	 *c*)�	 *�دا*�ا -�*
	�5�"* ��F�5ل وأ �* �]  ] .و�� 

213



ـ   

,��S ��2=�1 ـ =�ى ا����? أن ا;��L/�ة ��Sءوا )>�=�1 ا�[��O وأ 2
1"��F 1 /-. أي ��ل/�  . ، وإن �� #[	 �@�] ��2 

 Y���F ��E �(]� �����; O��]* ن ا����kو,>�=1 ا�[�O ھ� ا���ل 
��U-� �=��]ا� �، *)��2  ، وھ@ا *� ذ��ه ر)� #���. �� آ=�ت ���Rة *	 ���

 ���Sو s��/ �����5] َ� ���*َ ���َ2َ� �َ2�َ��Cُْو َّBِإ ً����Uَْ, ُ َ����lَْ َوَ/-B ���*َ ���َ2�َْ =َُ[-ِّ��ُ_ هللاَّ
 ْlَ��ََ��ْا [

]387[
 .  

 O���]ا� 	ل /������= 	��
ھ��� �/��1 /-��. أي [وأ���أ إ���. هللا #�����. *
، وأن =-��2 ا�����?  ، وأkCل هللا #���. أن =�ز5)� ا;دب *g �8*�� ]��ل

  . ا���1 وا�Ui�CBر


�ة ا�32�م /-. ا;�L/�ة ـ =�د /-��2 �� *�� E �� ن ا����? ـkو�
k# ه دون�رو=������51 B8م هللا  *��� و��� 	/��� �ه ھ���ن *��� ����5���� �و��� .���� ،

�,���C .  

�X ا;�L/�ة ���S �,k ��@اك #U����ه ھ�� ،  	* O�]ا� ���U# �*أ
 Y���F�2 و������وھ@ا �i-= B *� ���5 ا;�L/�ة kن أ���ل ا�
[-�U	 ھ� 

�,kL �S هللا �ھ ��Uا� .  

ا�����د Y�-F هللا  وأ����ل: [وارgS إ�. 5�ل اp*��م ا����nوي إذ =���ل
  ] .و��O *	 ا����د

ـ =���ى ا������? أن ���� ذم �-"��������Le-� 1/�ة *)��� ,"���O ;ن  3

1 ا�"���1 ا�
)����	 ��,�ا أ�L/�ة���	  أ��R أ z�-Gب ا���، وھ@ا *	 

  . ا�
�)��oات


1 ا�"���1 ا�
)����	 ��,�ا أ�L/�ة ����اOS ذم *�� �ھO أن أ��R أ
  . !  �[	 *� ذ,O ا;�L/�ة؟  ، ا#"_ � أو��] *	 اB,��اف

إن ���� ذم �-
��1���s : و�8*��� ھ��@ا =����M ��5�ل �5���� *��Gَّ��� ���� ���5ل
1�U(� ا�1 ��,�s��

1 ا��إن �� : أو �5ل.  �--�)O�", �(* 1�U ;ن أ��R أ

 O��", ��(* 	�o���
--� 1�/��Mص ا��ا�)"� �� 	�/�P�وا� 	�ذم �-[@ا
=�Mص ا��", �� 	�/�P�وا� 	�أو .  �1 ���,�ا *����o	;ن أ��R ا�[@ا
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إن ���� ذم ����واة ا���Cpا��-��ت �--
=����U	 O���", ���(* ;ن أ����R : ���5ل
 	=��U* ا�أو��] ا��واة ��, !!! .  

�� ا�ُ
��Gَّـ���
�1 ا�
��1��s ���,�ا �)1��U؟ : و=��ل �2@ا ا��! ھ� أ���R أ

! وھ� أ��R ا�[@ا�	 وا���P/�	 �� ,"�ص ا���M=�1 ���,�ا *����o	؟ 

���ل �-����? ! ا��Cpا��-��ت ���,�ا *U���=	؟ وھ� أ���R رواة= ��
ھ�� : �

�1 ا�"����1 ا�
)�����	 ���,�ا أ��L/�ة؟ �وإذا ���ن ذ��] ���@�] .  !أ���R أ

 ً����C �ھ� 	ه إذا ��� =[����E ا أ���اً وزر�-
�# Bآ,� و��
)Q2 ا��� �]�-��
sُِر َواِزَرةٌ ِوْزَر َوbٍ�Uَْ, ُّ��ُ Oُ�ِ]َْ# B إBَِّ َ/-2�ََْ�� َوB #َ�[�5ل هللا #���. .  ���

] أFَُْ�ى
]388[

 .  
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  :�5ل ا����?


�ھ�� /����ة [�-�S8م وCpھ� �� ا�
�-Fا��� أد ����إن ھ@ه ا��
�]
/s 1�S�(15 ا��Uا� : ����M*,��ن و�1 ا��UC8� ��-/ ھ� *� ��ن

  . ]ا�"��1 وز,�د15 أھ� ا�[��ب

/-. أن ا�
�اء ���ل ا�1�5�U ا�)��S b��� 1��S=��اً *�	 : [�o �5ل
1 *���
��1 �����ى  ���L/�ةا;���
�# 	������وا �����M ا8��Cpم ا/ ����� ،

1�nCا�ة ا�������U��k# O ا��  ،…[ .  

��م أن ا;�L/�ة ��15 *	 ا�R)���	 و����C	 �o] : �5ل# �
* 	��#
،  ا�1�8�D وا���/�1: ��15 وأن �[� ھ@ه ا��Uق ا�R)��	 و���C	 ھ�

� إن وا��������K أن 5��)����… ،     ا��/������ ��)�����ر و/�����م ا�)�����3ة
 Q2(�*و Yا��� Y�=ط� 	1 =�)� أ,�2 *)���1 /���P 15�� ة�/�L;ا

��ً �Fو�2S /	 ا�
-1 وأھ� ا���-1 ا��)1-n* �(�= Bو ،[ .  

  

  :أ,"ل 

���� و�S-�ھ��� ��=����2 ا������? ا;���L/�ة ��k,�2 أدF-���ا ���� ا8��Cpم /
�2
/s�� 1���S�(1��5 ا��Uة ا���������� ھ��� *��� ����ن /-����  /��، و��kن #-��] ا��

  . !!!,�ن و*��M� ا�"��1 وز,�د15 أھ� ا�[��ب �C8ـ1U ا���

 �*��"F ��� ل���=�=� ا����? *)� ـ *��M ا���اء ـ  أن ,"��ق *�� =
�ھ���ن  Bة دون �1��3 و�/���L;ل !!!   ا����= ���,kوا أ,����: و����]U# B  Bو ،

�]��، وB  ، و=���n[� ا�)����U�-� �����* �����i� ، Q[��� وا����? #iM-�ا 
���������-���� B =��3�ز ���� ا;�[���م  #)���M5�ا ا��Q��3، و�����n# B�ا ���� ،  ،

�s ���� ا�������ة���S ���(]�  1(���ة أھ��� ا������/ ���C� Yا�)���ط ����-�� �]���-�� ،
 1/�
  . !!!  وا�3

، وھ� ��  و�[	 ا�
)Q2 ا�@ي ار#�Dه �)� ر)� kL �S,� ھ� ��E ھ@ا
] 5ُْ� ھَ�#ُ�ا ُْ�ھَ�,َُ[ْ� إِْن ُ�ْ)�ُْ� �Kَِد5ِ�	َ [5��� #���. 

]389[
 .  
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�15 وإ*���ن و,sاھ�1 و#��3د: وأ5�ل �-���?  [R��� �5أت �  ��-� ،
أر *���Pً وا��اً ذ��ت ���� �5���Le� ًB/�ة *�	 �����2 وأl��o أ,��2 ��� 

، وأ,��2 ��5 ا��5���ا ذ��] *
��  ذ�] *U���G�ن u=�1 �5آ,��1 أو ���=? ,���ي
  . ��ن /-�� �1UC8 ا���,�ن أو *��M� ا�"��1 أو ز,�د15 أھ� ا�[��ب

 �#k���# .����� [���*8� ل�م ����5����/ O���S�= ����,آ����Y�����n ا�
���)Q2 ا�
5ُ���ْ� ھَ���ْ� ِ/ْ)���َ�ُ�ْ� ِ*���ْ	 ِ/ْ-���ٍ� [، و����5 /-
)���� هللا #������. أن ,�����ل  ����ھ����ن

!]   �Sُ�ِGُْ�َ�هُ �َ)َ�؟ 
]390[

 .  

21���S�(1��5 ا��Uل ا��ل إ,���2 وا����ة ـ��  =�,���ن ا������? �������، B  ، و=
  .أي ا��Uق ھ� ا�15�U ا�)�1�S؟ : ، و�[	 ، وھ@ا *
� 8F Bف ��� o)��ن

1�S�(15 ا��Uوأھ� *@ھ�� ھ� ا� �إ,��ن أن =�/� أ,� ھ �� g�n��=  ،
  . !ھ� =
[	 أن #��� ا��/�ى �ون إ��oت؟ : و�[	

 ���
2-�Sب وا����)1 و����]�� [���
�Cا 	��* ���� �
��M# 1���S�(1��5 ا��Uا�
�
2
��� ا��1��3 ;��5�ال ا�)���س أو  ا�
���sان ا���@ي =��sن ��� ���� *��� ��C�اھ� ،

/�2�- �2 B �2� Q���� ال ا�)�س�أ*� أ5 ، .  

 1��S�(1�5 ا��Uوأھ� ,�-��] ھ�� ا� l,أ,] أ 	أن #> 	ر ا��@ر *@����

�/�] وإن �� =[	 *��2 د��� دون *	 C�ا��S ل�5 ���، و#�دَّ 5�ل  ، ��


�� و�� ��ن *��2 ا������ 	=�Fuا g�َّ�ُ= أن Yُأ� Y���� ، .  

�ون أ,�2 /-�. /����ة اp*��م أ�
�� ا�	 ا�@=	 =��). ا����? أ5�ا��2 =
، و�[)��n��= B �2�ن أن =��R�ا /	 أ�
� ا	 �)�� أ,� ��ن =���ل  �)��

����ن= �* �]، �-���  ، و��b �� ا��)�-1 *�ا���	 /-. *� /-��� ھ�Bcء 
  . ]8Eة ا��)�-1[ا;�5ب �� #�
���2 أن =��ل /)�2 

)�����5 ا�
����g���* 1�k ، و= ا�������? =�����ل إن ا�1���5�U ا�)�1����S وا�����ة
ا;���L/�ة ����ل *��� إذا ��,��l #-��] ا�1��5�U ا�)�1���S ھ��� 8��Eة ا��)�-��1 أو 

، *�g ا��1�5 ���  ، و��l ا����? =3
�g أ�5�ال ��� *�	 ا���5��U	 ا;�L/�ة
�2"��

g ا;د�1 و#Sو Y�o�12  ا��=s1 ا�)�ـ�/��P�
، g* �o ا�
�از,1 ا�

Yأن =>�2 ا�� � B 1�5 ا�Uن ا���]# ����)�1��S ھ�� ا��َ�ْ�َر ، و*	 =��ري؟ �
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����2 ��
���� زاد /-���. ا������ر ا�
�����Mك(�� B ًووا�����ة ����
2(�،  ا�
�����Mك 
، �����O ,��1���3 ا�
�از,���1  وا��������	 =[����ن ����� ����� *����1�k /-���. �����ة

12=s1 ا�)ـ�/�P�
و�5 #[�ن ا;�nFء ا�����ة *�Ui�رة ��� O�(S *�� .  ا�
 /)��� ���� وا���� *��	 ا������	 وا8��Fpص *��g ا��1���E ا�"���د15 ���� ا#����ع

  .  ا�[��ب وا��)1ّ

���1 ا������1
،  =���ف ا����Sل ����Y: و��� ا����? ��G= B_ �� ا�
����Sل Yف ا����= Bف أھ-�.  و��# َّYا/�ف ا�� .  

  

1 *���
��1 : [ـ��  =����ل ا������? 3���
�# 	������وا �����M ا8��Cpم ا/ �����
1�nCا�ة ا����  . ، وھ@ا #��=_ �-��ر=� ]���ى ���U��k# O ا��

�5 �* g
Cظ�ةا��(

�U, 1�� /�	 �[�=�1 ا��# 	: ، ��5ل ر�
�� هللا �� ا

]���� ��E l-�C *�ة أن أ���D� �* O,� ذ��ه *
� ��Sى ���  أ*� � ،
���د�/Bظ�ة ��� أ*�� ا��(
���دة �-�
��k*� ا;*��� … ، ا�
b��3 ا�1�o8R ا�

 �23
���g ا������Dة ا;ر��������D5 1ة ا�
���@اھO ا;ر����1 و�����Eھ� *���	 ,����ا
�=�����M
�������#]… ، وا�
������U	 وا�/ �����(� O�����]# ل ,�=����� أن�������  l����-�� ،

أ,��� أ/-��� أن أ5�ا*���ً =[��@�ن : ، e� l��-5 ���o*���� وا������P=	 …ا������ا
�ا /-� ��E *�ة /-�@� �5 �
� ،  �
��د *	 �U>� ر�/Bا l�-*وإن أ ،

������ن ����� ����D أو داھ��	 ودارى=  	��* 1�������ة *[��/ ���Dأ� ���,k� ،
	�(C g�C��, .  ، …�Dأ� 	�* l-�Cأر �o ��nG b=ھ� و*���2 ���ار�

] ، ���Dت ا�����ة ا��ا1�nC *	 ا�
)ـsل
]391[

 .  

����ت �-
)���ظ�ة / b����3

���A��� 1ن ا��# 	������ أ*��� [����O ���8م ا
��د�/Bا[ ��#���/ �2� O�]= ا;*�� *)� أن O-ط �o ،  ا���5ح �إ,�� ھ� ��o ،

	�(C g�C ��, 	* 1، �kر��C إ��. ا�
)�ـsل  ، ���-�ا إ��Dر /���ة *[��
�Dأ� 	1 *�nCا�ة ا����  . ا��

����ت / b����3
����] ���U��k# Oأ*��� ����O ���8م ا������? ���Aن #-��[ ا�
1�nCا�ة ا����
	 ,"�ق؟  ، و�	 ا;*�=	 ��ق ���� ]ا��� ،  ! .  
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��ل = 1�
�# 	
1[، وا����? =��ل  ]�-
)�ظ�ة[وا���*[  l,�� �و� ،
 ��(* O-د وط�2Mا� �Dء وأ��D�
�1 إ�. *b-3 ا��# 	
1 ��/� ا���*

1���� ��E د�ـ2M�2دة ا�L l,ى و���إذا أ,[� ا��/ 	�
، و��� ذ��] ���  ا��
  . !، �b��3* l,�� �2 *)�ظ�ة أو *���
1 ؟ و*	 ,"�ق؟ =[	

 -6#g. 3.��I و,	.� ـ  4.hو ���ij�و��kو أن ا�G;�k ـ �	$32� وا
lر��	�ا (* ��(B !�م أ\6	 N $  �".Lf م�.! B.)� N $ -6#g� Y�C* ،

  . !!!  *) ا��(��ة؟ 

ـ  =��ل ا����? ـ )�ء /-. *� #��م *	 ���R ـ  إن ا;��L/�ة ��1�5 4
���اع وا��/���  *	 ا��Uق ا�R)��	 وا�����	B8ل وا�D��، و�[�� /-���2 

��)���ر و/���م ا�)���3ة  1��-
����[�U وا����Gوج /��	 ا� �2���-/ ���]�= ���� 	��]� ،
1�*8Cpا .  

��� �(-�*��] ���  ,��� و,��	: و�� K} وl�o *� ر*�ھ� � *	 ا���2 �

] ھ@ا]� .  

 ًB���, �2(/ ��و�[	 ��? إ,� �� =kت )"�ص �8*�2 *	 ����2 و,
���1 و�
��� �����E .��-/ ���2*8 *���ادھ� �)����لo�* ����E :هللا Y��#ا  l��,وأ ،

 ً��=� �2 l�*1 ر
  . *�cول أ*�م هللا #���. /	 �� �-
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  و�)� �� ا���ر=� /��ة

  

  :إ��] �X ا�)"�ص *	 ا���ر=� ��� ���2 /��ة

 1(C هللا �� أ��اث �
) ھـ445(�5ل اp*�م ا	 ا�3�زي ا��)�-� ر�

�ر ��	 أ� ا���	 ا;���Lي: [���(، �Q�D *�	 ذ��] أ��  و���2 أُ/-	 

�ھ�  ا����C /�� ا�[��=� �	 ھ��ازن ا�����Mي�C 1���Cر ��
�L[�=1 "، و/

1(�
أ=-��	 إ*��م ا���=	 و*���� : ، و�5ل ����2  "أھ� ا��)1 �
� ,���2 *	 ا�
���Bت ا;���Lي .  !  )1؟ ا��* 	�* [�و��ن �5 ر�g إ�. ا���-�nن ط��iل 


@ھO �� ھ@ا *��ل: ، ���ل أ��Kب ا;��Lي �Lء bو�� ، [
]392[

 .  

ھ@ه ا�
�)1 ا��� ,��l ا;�L/�ة ��ن ���2 ا��-�nن �)C ً��Uـ)��ً و�[�	 
  ً��Dرا� ً���s��* 393[وز=�ه ��ن[

  �E��= ز=� أن�ع ھ�@ا ا���n��Cو��5 ا ،
،  ، ���. أ*�� ا���-�nن -��	 ا�
���/��n 1ن ��[@ب وا��sو=���Kر ا��-


����� ھ����@ا ا;*����� /-����. ������	 ا�
���/����1 و������	 اp*�����م أ����� ا�������	 ��
���ل [، و�[	 5_ /)� 5���  ، وا��U)1 *�)1 #��ض s# �oول !!ا;��Lي�


��@ھO ���� ھ��@ا *����ل: أ����Kب ا;����Lي bو���� ،[  O��Sا�و����ن ا� ،
�*�/s
،  1 إ��. اp*��م أ�� ا����	 ا;���Lيا����Y *	 ,��1 ا;�5�ال ا�

، و*)�� #�-�� أ,��2 ,����ا إ���� *�	  ! ؟  وأ=	 ا��l�R؟ ! و�[	 أ=	 ا���ُّ�	؟ ؟ 
، وأ����Kب ا�
��@ھO أدرى  ا�����ل *��� ھ��� *������� و����b *��	 *@ھ����


��@ھO إ*���*�2 l���Rا�� B Oi��M���2 ا�
2= Oi��Mأھ��� ا� 	���2  ، و�[��� ،
  . !  أو #Fk@ون ا����ة؟ !   #���ون ا�[�ة؟ 

 1(�C زي ��� أ���اث�ا�3 	وھ�� =����ث /�	 أھ�� ) ھ�ـ455(�5ل ا
، ����. إن 5�*���ً *��	 ا;#���اك  و����,�ا =�����P�ن �ُ���َ�م ا�)���س: [ا�U����د

، ��s, ��o�ا �32
��ا  ��Kوا إ��. �S*��ت �
��م ���U�ھ�� وط�����ا ا�)���ء
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،  ، و�Fج ا�����5ت /��اة إ��. ا�Fk� ، Y�=�n@وا *	 أرادوا *)2	 /-�2	

g ا�)�S���2=�=أ 	* 	ھ�"-Fس و� 	�*�
�] ، ��-�ا ھ@ا 

]394[
 .  

 1(���C اد����i 1�*8���Cp1����8 اG1 ا�
���K��ھ[���@ا =�����U أھ���� ا�U�����د 
�1�2  )ھـ455(U1 وا�=��
�	 *)iM-�ن ���8�FBت ا��-�
!!! ، و/-
�ء ا�

.]����M
1 ����� *������� أ���K�ل .  �����A. هللا ا��������و����� ��,���l ا�����8�Fت �
��د ���2 /-�)� #"�ر ا�/B1ا-]�M
، و�[)��2 إ*�� ا���8�Fت �U>��1 وإ*��  �

1�/�� ����* �� .  

 ���U�S ���
��1 ا����M=_ أS�# ���� ���-�(ا�� O��Sر 	�����5ل ا������� ا

�g ا���M=_ أ�� : [ا�����C ا��)�-��S1 ا��
�و�� C)1 أرg و��C	 وأر

����U�S و*����� ا��)�-���g*����S ����� 1 ا��"���� وأدF-����ا *�����2 أ���� إ�����Cق 
���Kازي وأ��Mا� 	ا *�وط-� ،  	=���U
ا��و��gَ�-5 1 ا�
��ا��F و#���g ا�

���2 ا�
��*-��1 /���ض  g���وا�
U����ات و*��	 =����g ا�)����@ و���Pَب دراھ��� #
1��Pا����@�] ا� 1��U�-Gم ا�����،  ، و�����l ا����ور ، ����2ب ا�
U����ات ، ��

�-g ا�
�ا��F  وأر=�l ا;,�@ة] …، وو/�وا 
]395[

 .  


����ا ����Sة ا�/���L;1 وا��-���8� ھ)��� أن ا��-
���ء *��	 ا��)�= g*���S �
1��U�-Gا��و���1 5"��� ا� 	�2 *�������n
، وذ���] pزا���1 *>���ھ�  ، و#����*�ا 

�*8�Cpا g�
�3
، و/)��*� أ/�n.  ا�U��د ا��� �أت #���i-i ��� ����ن ا�
، و��أت ا��
-�����U�� 1 ا���ور ا�
����M  ا�1U�-G أوا*�ه ھ�l ا�
U��ات

�2��1 ا���� ، وو/�ت ا��و��1 Aزا��1 ���ت ا��= ، وإرا15 ا;,�@ة ا�
�[�ة 
�3
g ���2 أھ� ا�U�ـY وا�U��د=…  


��ع �-
�1 ا��-
��ء  ـ /-�. ا8��Fف *��Mر�2 ـ  k�Lن �SB ھ[@ا ��ن
  . !    وأي kLن 

و=����وا أن ا��)�-��1 ����ن ����2 ا������ ا;����� ���� ا���5pام /-��. ھ���@ا 
g�
����َّ*�2 ا����M=_ أ��� ���U�S *�	 أ���Cة ا�1��U�-G ا��3
� ،  ����n�= وھ��@ا ،

                                                 

د املقصو : عراة.  يقصد ا االطالع عليهن والنظر إليهن: طالعوا النساء.  229 – 228/ 8: املنتظم البن اجلوزي] 394[
  . ا هنا عاريات

. مجـع املـاخور: واملـواخري.  272/ 8: وبنحـوه يف املنـتظم البـن اجلـوزي.  18/ 1: ذيل طبقات احلنابلة البن رجب] 395[
  . بيت الريبة وجممع أهل الفسق والفساد  وهو
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�
، و��kن ا��وا=�1  #�1 ا��-
�1 ا��� ���ن =�>�. ��2و�Sھ1 ز=�دة /-. ا�
ا��)�-���M# 1 إ�. ,�ع *	 ا����n_ وا��[��م /-�. ا;��L/�ة ـ ا��@=	 ھ�� 

��2�* 1�-� ـ  إذ أدF-��2 ا��)���Kازي وأ��Mق ا���Cإ ����ل  أ# ��
� ،
2
��ً  ا��وا=1* b�� وھ@ا ،  {���"* Y������ 1�

�g ا�[-S ���2 ھ�
، إ,
�� ا�

  . ا;*1

���_ /)��� ھ��@ا ا�����و����l ا�����= B 1��*;ص /-��. *"����} ا  ��� ،
1�"-G
����اً /�	  =��nGه إ�. /�� *b��3 �-��ار وا�
)�ظ�ة ا��3دة ا� ،

  . ، �Aن �O ا�>2�ر =�"� ا�>2�ر ا��1�E �� ا�i-�1 و�O ا�>2�ر

و*��	 ا�
��Cc_ أن ���X *��	 !! و�[��	 ھ��� *��	 ���5�ل ���2@ه ا�U[���ة؟ 
���2��	 /-���  #"���روا �-�-��� =��ر 	������� ، 1(��C .�����
ا������2ري ا�

���@ر ا�[8م وأ��Kب ا�[8م وا��3ال : [=��ل �� �Lح ا��)1) ھـ329(
] وا�
����اء وا�������س وا�
)����ظ�ة ����� ا�����=	

]396[
وإذا ����Sءك : [و=�����ل.  

، ���Aن ���� ا�
)���ظ�ة ا�
���اَء وا����3ال وا�
1�����i  ا�����S =)���ظ�ك �����@ره
ODi1 وا�*�"Gھ@ا وا� g�
S 	/ l�2ُ, �5= ، و �وھ ، Y=ط� 	/ �=s

Yا�� [
]397[


�� =[��ه ا�
)��ظ�ة و*���] �	 أ,�b : [و=���ل.  / 	�و���ن ا
، و5�ل هللا /�s و��S أ���� *�	 �5�ل  و*	 ���5 و*	 دو,� إ�. =�*)� ھ@ا

Y-Gَُ�وا[، �5ل هللا #���.  ا�U�َ 	َ=@َِّا� َّBِإ ِ ] َ*� =�3َُِدُل �ِ� آ=َ�ِت هللاَّ
]398[

 .  


[��	 أن #[���ن إB ھ[��@ا =�"���ر ا������2ري ا�
)���ظ�ة و= B ���2,k�
،  ، و=����G ا�[��8م ��kن ��5�ل هللا /��s و���S أ����� *��	 ��5�ل ا�Y��-G ھ[��@ا

 .����# ����� �2M��=َ�ُ�وا[وU�َ 	َ=@ِ�َّا� َّBِإ ِ ��Y ] َ*�� =��3َُِدُل �ِ�� آ=َ��ِت هللاَّ���
 ����#�]U� ر����"�,Bا [�@���، و��-���� ����� =)������ إ����. أن ا�
����اد ������2 ھ����  !!  

�ة ���� د���g ا����Yا�
�3د���1 ����ط��� و���]
، و,���� أن �-���3ال و���2Sً  ا�
�F#����.  آ ����ر ��� 5��@�
5َ���ُ�ا =َ�� ,ُ��ُح �Sَ �ْ�َ5َدْ��َ)َ�� �R�َْk�ََْ�َت [، وھ�� ا�

] Sَِ�ا�َ)َ�
]399[

] َو�Sَِد2�ُْْ� ِ��َّ�ِ� ِھَ� أَْ�َ��	ُ [ و5��� #���.  
]400[


�3د��1 .  ���
                                                 

  . 38/ 2: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى: انظر] 396[

  . 39/ 2: املرجع السابق] 397[

  . 4، اآلية  واآلية هي يف سورة غافر.  40/ 2: بقاملرجع السا] 398[

  . 32، اآلية  سورة هود] 399[
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�3
�"� إظ�2ر ا��Y وإ="���� إ��. ط������ و��@ا ا��"�� ا���K�ل د��1 
1*�*@
 l��� دة�
�* Y�-� .  

 1(�C زي ��� أ����اث�ا��3 	�و��� �L�ال وl���5 ) : [ھ�ـ469(��5ل ا
1=����L;1 وا��-���	 ا��)� 1��(�Uا�  ���، و����ن ا�����O أ,��� ورد  إ���. ���iاد أ

، وأ�F@ =�@م ا��)�-�1 و=)����2  ، وb�-S ��� ا�)>�*��1 ,"� ا	 ا����Mي
.  ]�����Mازي إ���. ,"���ة ا������Mيو*���ل أ��� إ���Cق ا… ، إ��. ا��3�����

O�Sر 	��� *� ��ث *	 �8م ا, gو���O إ��. ,>��م ا�
-�] : [، ��5ل وأ#�
1-
�/�1 *�	 أ#��/�� /-�.  ، و=���k ا�
��,1 ا��ز=� =M[� ا��)�S YU#�� ،

���ع =p�3ه وا�* �� �U�S �، ��#O ا��M=_  ا�32�م /-. ا��M=_ أ
l���51 إن و*���"F 1 أ/���ھ� ����د��/�
S و ���
���K أو����] إ���. ���ب ، �-

�Su�، و��5 *	 أو��] ر�* �S	  � ،�l�5 ا��U)1 ا�
��3 ر*�ھ� ھBcء 
]…،  ا���*1 و�Sح آ�Fون

]401[
.  

���1���i� l ا������ار؟ �E إ����. ا���1����5 ا�������1 إذا l���=أرأ ! Bإ Y����= �����
	=���Fح آ���Sو ���Sأدى إ���. ����5 ر �و��� �Su��� ���o ���2م#B� Y��Lا���ا  ،

= Y=1 و��U�-G�� 	����= Y=ز=� و�����=�U-�ن ھ@ا و=>)�ن !!!    ����	 
  . !!!، و=����ن أ,�2 =��)�ن K)��ً  أ,�2 @�] =)"�ون ا��=	 وا��)1

و��� =��م ا;ر��ـ�ء ) : [ ھ�ـ469(�5ل ا	 ا�3�زي �� أ��اث Cـ)1 
lD���iاد و, Y�Uودور ا� ��Fا�
��	 *	 ذي ا����ة أز=-l ا� �M��  ،

YCا�Uى  وھ�ب ا��S ب�nG� [1، وذ�U�-Gا� 	*… [
]402[

 .  

Aزا���1  �2���U, .��-/ �����n5 /��� ا���@ي�ـ@ ا����U(# gھ)��� ,���3 ا��و���1 #����

����C b)�اتF ����5 Y���Uودور ا� ��Fا���
، وذ���] )���ء /-��. *O����n  ا�

��	 ا��)�-1 وا;�L/�ة=�U8 ا�� 	* 	��
�3
  . ا��-
�ء ا�

 ����� ���
� ���
#���ى ھ��� ا��-
���ء ا�����م ���5درون /-��. ,���@ ا�1��5�U وا��

[	 أن ,��ك ا��/�ة �-����ة ا���� ,��ى !!! ا;*1؟ *"-�1 = B ن�����C

                                                                                                                                                    

  . 125، اآلية  سورة النحل] 400[

  . 20 – 19/ 1:  ذيل طبقات احلنابلة البن رجب.  305/ 8:  املنتظم البن اجلوزي] 401[

  . 306/ 8:  املنتظم البن اجلوزي] 402[
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1
،  ، وا�Y��=�n ط�=��� ا�
����ان وا5k��� ، :g��C�ل أ,���2 ھ��� ا�������ة ا����-�
، و����@ا ���� /
��� ا�3
���g��* g  وا���1��S إ���. ,���ر ھ�ا=��1 ا8��Cpم ���L=�ة

1������M
، *���g /����م g���n5 ا������ار  ا��������s /-���. ا;b���C وا���ا����C ا�
����وا�
)�ظ�ة ��ل ��
، وإذا l�K ا�)�ا=� وl5��K ا���sا�� ���  1 ا�

ا������S إ���. هللا #�����. وط-��O ا��2ا=��1 *)��� ؛ ���Aن هللا #�����. �2���C=)� إ���. 
�����
��� ��� *�[��  ، �Kاط ا�@=	 أ,�� هللا /-��2 ا�"�اط ا���، وھ� ا�

 ����] َ 
�gَ اْ�ُ
ْ�ِ��)ِ�	َ َوا�َِّ@=َ	 �Sَھَُ�وا �ِ�)َ� �َ)��Cُ �ُْ2َّ(َ=�ِ2َُْ-َ)َ� َوإِنَّ هللاَََّ�  [
]403[

  .

	�
  .  ا�-�2 ا�S-)� *	 /��دك ا�
��)�	 =� رب ا����

                                                 

  . 69، اآلية  سورة العنكبوت] 403[
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�ـ1 ��*)�1M5 ا����? �� �X *� ���5 �� ���ب آ�F ��ل �

ـ�ن =pا  

  

 ً����oو ًB��"#ث ھ@ا ا�[��ب ا��k،  �-���? �8م �� أ�� ���� =�"� 
2�-/ Y�-ا��� g* ود أن أورد *)� ,�@اً =���ةk� ن هللا�� � :  

  

  :و,Bk ذ�a أ,"ل 

 Y=��"ا�� �ن ھ���
=pن اk*	 ا�
�-�م ـ أوBً ـ  أن ا;�L/�ة =����ن 
�����

�����ن ا��-����O وأن ا8����Cpم ھ����� ا��=pا ������
، و*������ ا8����Cpم  ، �

)�ء /-. ���=? ��S=�� ا��@ي k�Cل ���� ر�C�َل هللا �K-. هللا  ا�3�ارح ،

���ن وا8��Cpم وا�p����ن و=pا 	��/ �-��Cص /-���� و�,"�� 	د *�����/ .��-/


�ن /)��ھ� ا���آن وا��)1=pا 	ءاً *sS b�� �
، وذ��] إذا  ، و/-�� ����

�ن=p�
��ن: أر=� =pإ�. ا �U]ا� 	ا���� * ��، و*�	  ا��� ا;د,. ا�@ي =)

 �2���(# 	�
�"� ذ�] ا��� ا;د,. �2� *
�	 G= B-��ون ��� ا�)��ر وھ�� *
F �
وأ*�� *�� ���ق .  ���اً �ULz�5/1 أر�� ا��ا�
�	 �S و/8 وإن �� =�


�ن �8 =[��ن إg�* B ا��
�� ا�"���}=pا 	ا��� ا;د,. *  ��
، B ;ن ا��

�ن=pا 	ء *sS ��#�
o ��,; �
��ن ��� ا��-�O أ�5�ى  ، =pن ا��� ��
-]� ،

Oوأط� �Rة أ��
Rا� l,��  .  

� ��� *	 ا��
� و��� 8��-5ً  B ن�

���  أ*� ا����? ���ى أن اp=ـ� ،

�ن /)�=pارحا�وا�3 O-�
�ن ��. و��  ه ا�=pا 	ء *sS �

� أن ا��� ،


�ن ا��� ا;د,.=p�، و/-�� �Aن ا����� B =�"�� ا���� ا;د,�. *�	  أر=� 

	 #)���UL �2/1 أر�� �� �Fد �� ا�)�ر و����-Gا� 	* ��U, @�
�ن ـ ��)=pا

����Gا� ���
�����ة ا����-�
���L g��* 1ء *��	 /��� Bـ  إ 	�
 ، وأ5-ّ��� أن ا����ا�

�����ة ا����-�
1 دون أن =[���ن  =[��ن *��	 أھ��� ا���ـ3�د���، أ*��� *��	 �Sـ�ء 
*�L �2ـ�ء *	 ا��
�� ا�"���} ��8 =
[�	 أن =ُ�"��ر �Fو��S *�	 ا�)��ر 
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	�
��X ا����Bت ا�1�K�G  وB دF��� �� �UL/1 أر�� ا���ا� ��� Bإ ،
�
��Cا Bـ8م إ��Cpا 	�2 *��-��"= ���� 	��
* 1����،  �������C Xـ[�ن ا�s��3ر ا�)�

ر ا�)��س آ��F ا�s*��ن /)��*� =َ�ْ�ُرُس ا�Cpـ8م �
�� =��رس و����L Xـ�ا
�. ��� ا;رض *�	 ا����آن آ=�1 �= Bِب و�Rا� �ُLْ404[َو[

أ*�� ��� ا�����1 .  
ا���*1 �8 =�"�ر /)�ه أن =��F ا�3)1 *	 أ#. ������� و�� =�
� ���Fاً 

z5  .  

 Oة و*��@ھ�/���L;ا Oھ@��* l��"G� ���5 ن���2@ا ا�����ض أ��� ���-��
b(��S ؟ ،  ا������? ���� أنB ن أو���
=pأر����ن ا 	*�� 	ر��� �ھ��� ھ�� ���
ا��

��[�ن ھ@ا *�8Fً إ�. *����1 ا�����? ��� اB���CBل �
@ھ��� وا���د /-�. 
	=�Fuل اB��Cا  .  

                                                 

  . نقش الثوب: الَوشي.  بلي وذهب أثره: يَْدرس َدرساً ودروساً  َدَرسَ ] 404[
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  :�5ل ا����?

1���S�
��� ا� l�����Cا ���U� ح���Kوأ : ������� إ����ى روا=���ت أ
8�[�1 و���C] gU�L ا���Gري وھ�� 
���ل هللا /�s وl�U�L ��S ا���


c*)���ن و���� =���Y إB أر���� ا����ا�
�	ا�)�����ن وgU��L ا�  X������ ،
، ��5 /��دوا  ، ���Gج *)�2 5�*�ً �� =�
-�ا ��Fاً 1D�5 z5 *	 ا�)�ر

 ً���

�����2 ���� ,���2 ���� أ����اه ا�3)��1 =����ل ���� ,���2 ا������ة ُ�َ-�� ،  ،
، ���S�G�ن ����-S�G��  c�c�ن �
� #�Gج ا�1��ِ ��� �
��� ا�����

، ھ�Bcء /����ء هللا ا��@=	  )�1، =�����2 أھ�� ا�3 �� ر�5�2 ا��G�ا#�

-�ه و���F B ��5*�ه/ �
/ ��iوھ�@ه إ���ى .  ]أدF-�2 هللا ا�1(3 

?=����-� �-���* {����K ل *)���...  ، روا=���تB����CBا ���Sأ,��� : وو
 ��* �
/ B �3د* Y=�"�  .  ]405[أ�Fج *	 ا�)�ر 5��S ً�*ؤوا 

،  إن أ��R روا=�ت ھ�@ا ا����=? ���b ����2 ھ�@ه ا�s=��دة:�o �5ل
����ھ���� *"�����1 ���kن ا�23)
�����	 ھ���� *���	 أھ���� ا�"���8ة و*���	  


��8Rً روا=��1 أ��� ھ�=���ة /)��� ا�����Gري ھ��@ا ,"���2 ...  ، ا�����*-�	�
] ���
����. إذا ��غ هللا *	 ا���Dء �	 ا�����د وأراد أن =��Gج 

8�[�1 أن =�S�G�ا *�	 ا�)��ر *�	 
*	 أراد *�	 أھ�� ا�)��ر ؛ أ*�� ا�
 ً�������L �����������ok ا������3�د����...  ، ������ن �����M= Bك  �2,������ ،  ...

،  ، ��"��O /-����2 *���ء ا������ة ����S�G�ن *��	 ا�)���ر ���5 ا*����M�ا
وأ��� �����C .  ]��)�����ن #����� �
��� #)���l ا�����1 ���� �
���� ا������

��R=�� 	�* ً����L ���-/ ���i= B ھ�=��ة ��..  ، ا��Gري g* b��S أ

]406[.  

��=� أن روا=���n/ 1ء �	 =���ر /�	 أ�� �o : ����C �5ل= �
و*

-��ا ���Fاً z�5[/)� ا���Gري �� =�د ���2 5��� ا��Gري �= ��[ ،  ...

��ل أھ� ا�3)1 ھBcء /���ء ا����
	 أدF-��2 ا�3)�1 ���i [و���2 ��

-�ه/ �
وأھ� ا�3)1 =����ن ���O ظ��ھ� .  ]، و��F B �5*�ه /

                                                 

  . ُمحََمة: واحدته.  الفحم: احلمم] 405[

  . أحرقته: حمشت النار جلده] 406[
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k�= �o#� /�8م ا���i�ب ��G�� �,����Cج أ5�ا*��ً *�	 ...  ، *� =�-
�ن

�ن �� =[	 أ�� ==pأھ� ا ً�,�
  . �-� /)�2 إ=

، �Aن �� ,�� إن #-�] ا��وا=�U�* ���E 1�ظ�1 ؛  و/-��: [�o �5ل

� =�YU وا;K�ل وا�)"�ص  �23=�G#�22 و�S�# 	* � B ل��,


1 ر�
�� هللا ا;�Fى=sF 	[� ا �،  ، و*	 ذ�] *� ���5 اp*�م أ
1 �� =�
-�ا ��Fاً z5 *	 ا�b(�3 ا��@ي #���ل ا����ب : �5ل<U-ھ@ه ا�
�U(
�)��. ھ��@ه  � ا���CB /��	 ا����Mء �)�"��� /�	 ا�[
���ل وا��
���م� ،


-�ا ��Fاً z5 /-. ا��
�م وا�[
�ل�= �� �K;1 /-. ھ@ا ا<U-ا�[  .  

  

 ����* 	
D�= 8م ا����? ھ@ا�:  
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  ا�
���1 ا;و�.

� ��� *	 ا��
� و�� 8�-5ً  B ن�
=pل ا����? /-. أن اB��Cا  

  


� رواه ا���Gري /�	 أ�� ھ�=��ة /�	 ا�)��� �K-. ا��Cل ا����? 
��. إذا ��غ هللا *	 ا���Dء ��	 ا�����د وأراد : [ هللا /-�� وC-� أ,� �5ل 

8�[�1 أن =�S�G�ا *�	 

�� *	 أراد *	 أھ� ا�)�ر أ*�� ا���أن =�Gج 
 ، ً����L �����ok ا���3�د ... ا�)�ر *	 ���ن ��M= Bك  �2,������� [ ��وأ

��  ���C ا��Gري g* b��S أ� ھ�=�ة-� ، ��R=�� 	* ً���L ��-/ ��i= B

ھ�@ا ��] [ ��ن �� آ�F ا���=? /)� أ� ھ�=�ة أن هللا #���. =��ل �-���� 
 ��* �-R*] و ����5 �-�Cهللا /-��� و .-K ��(ا� 	* g
C �,أ ���C ��	 أ

 ] ���R*ة ا�M/ھ@ا �] و [
]407[

 .  

  

  :أ,"ل 


���g إ����Fاج /"����ة  – 1S ر ، إذ����"�Fھ�=����ة ������ ا ���������=? أ
ا�
c*)�	 *	 ا�)�ر وK �2,k� �2-�S)_ وا�� ، و�S �5ءت ا��وا=�1 /�	 
�U"�� إ�Fاج ا��"��ة *�	 ا�)��ر وأ,�S�G= ��2�ن  1
�/1 *	 ا�"��S
���� هللا #�����. = B 1��*)��2 /-�. أر�g *�ا��� ، وأن أھ��� ا�
��-�1 ا��ا
 ، ����
���� ، و=���S �2S���G و/��8 �U��M/�� ور�-F 	��* 1 أ����/�U��L �2����

�S ھ@ا ��(]408[ءت ا��وا=1 /	 أ� ���C ا��Gريو
  . [���* 	� b�,وأ

]409[
	 /�� هللا .   ��S410[و[

  .ر�P هللا /)�2  

                                                 

  ] .وجوه يومئذ ناضرة [ كتاب التوحيد ، باب قول اهللا تعاىل : صحيح البخاري ] 407[

  . 171ـ1/170عرفة طريق الرؤية، كتاب اإلميان ، باب م: وصحيح مسلم . املصدر السابق ] 408[

  .كتاب التوحيد ، باب كالم الرب عز وجل مع األنبياء : صحيح البخاري ] 409[
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وإذا l���o أن إ���Fاج ا��"���ة *��	 ا�)���ر =[���ن /-��. أر��g *�ا���� 
���� K-. هللا /-�� وC-� �� ا��وا=1 ا�
�G"�ة �[�_ ="} ا�3��Bج 

�ok ا��3�د [  �2,������ [
�ا��� ھ�� *�	 أھ�� /-. أن أھ� �� #-�] ا�

�ل أن =[�ن أھ� ا�
�ا�� ا�8Rث ا;ول /)�ھ� !!! ا��3�د ؟��B [وذ�

�Lء *	 ا��
� دون أھ� ا�
��-1 ا;��Fة ، � ھ@ا ھ�� ا�"��اب ا��@ي 
 ���C �
� Cـ�k#� �� ��=? أ� ، �(/ ���* B.  

���� ����=? أ��� �����C ا�����Gري رد ���K=} /-��. *��� اد/����ه   – 2
 b,ء ا�. ذ�]ا����? ، و�� ��=? أ�
	 *��] إ=.  

�k*� ��=? أ� �2� ���C� ��� �U�L/1 ا�
�c*)�	 �-�"��ة ، و���� ��� 
ر)���� ، إF�ا,)���� �����,�ا ="���-�ن *�)���� : =�������ن : [...روا=���1 ا������Gري 

��ل هللا #���.!. و="�*�ن *�)� و=�
-�ن *�)� ؟�� : �#��Sو 	�
اذھ���ا �
���ل د=)��ر *�	 إ=
��ن ��S�Fk�ه R* ���-5 �� .	�* ن��S�G��  ��o ، ا����/

�����ل ,"���_ د=)����ر : =�����دون، �������ل R* �����-5 ����� �#����Sو 	���
اذھ�����ا �
اذھ���ا �
�	 : ��S�G�ن *�	 /����ا ، ��o =���دون ، ����ـ�ل . �S�Fk�ه 

��ل ذرة *	 إ=
��ن ���S�F�ه R* ��-5 �� �#�Sا، . و�/��� 	ن *���S�G��
����ل ا�����3ر ... �� : ��/�U��L l��������1��D�5 X *��	 ا�)���ر �����Gج . ��

��ل أھ� ا�3)1 ... ، أ5�ا*�ً �� : ��iھBcء /���ء ا���
	 ، أدF-�2 ا�1(3 

-�ه و��F B �5*�ه / �
و��� �� روا=��K 1} *��-� ز=��دة /)�� ] . /

���Gج *)�2 5�*�ً �� =�
-�ا ��Fاً z�5 [ ذ�� أھ� ا�
�#�1 ا��ا�1 ، وھ� 
. [  

� وأ*� ��=? أ,b ر�P هللا /)� �2� �� �UL/1 ا�)�� K-. هللا /-�
ا,�Fk�� Y�-nج : �����ل . =� رب أ*��� أ*��� : �5k�ل : [ ... وC-� ، و��� 

��ل ���Lة *	 إ=
�نR* ��-5 �� ن�� 	د . *)�2 *�أ/ �o ، ���k� ، Y-n,k�
��ل ذرة أو �Fد�1 *�	 : ����ل ... R* ��-5 �� ن�� 	ج *)�2 *�Fk� Y-n,ا

��ل ... ��o ، ���k� ، Y-n,k أ/�د . إ=
�ن �� :�Fk� Y-n,ن ��� ا�� 	ج *
��ل ���F 1دل *	 إ=
�ن ���S�Fk *�	 ا�)��ر R* .,5-�� أد,. أد,. أد . ��o

                                                                                                                                                    

ــ3/325: مســند اإلمــام أمحــد ] 410[ مــن كتــاب اإلحســان برتتيــب صــحيح ابــن  183رقــم : صــحيح ابــن حبــان .  326ـ
  .حبان 
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 1���ل. =� رب ا�@ن �� ��
	 �5ل B إ�� إB هللا : �5k�ل ... أ/�د ا��ا�� :

 Bإ��� إ B ��5ل 	��2 *�(* 	S��F; ���
و/s#� و���8S و���=���� و/>
  ].هللا

�5�ل B إ��� إB هللا :  ھ)� وL B] �� أن ا�
�اد *	 5�ل B إ�� إB هللا
 ����� ، ���2�(=�� Bإ �����# B ���2,وف أ����

��� ر��C�ل هللا ، ;ن *��	 ا��*
=[�ن ا�5B"�ر /-. ا�YM ا;ول *)�S �2ء *	 �ب ا�FB"��ر *�	 5ِ�َ�ِ� 

  .أ�� ا��واة 

� ��2� ��� �U�L/1 ا����C /-���2 ا�"�8ة وا���8م ، �S ?=�� �*وأ
Mذ�� ا� �� �
: [ �U/1 �� أھ� ا�
�ا�� ا�8Rث ا;َُوِل و��� �� *�)� أ�

����ل هللا = ���o : ����

��� ور�-������Gج أ����Pف *��� . أ,��� اuن أ���Fُج 
�2 /�����ء هللا ، F���= ���o-�ن ا�3)��1 أ��S�F�ا وأO���]�� ، ������P ���� ر���5

 	��

�ن ���2 ا�23)��� . [ ��U-أ,�� اBن [ و�Sء �� ���K} ا�	 ����ن 
 ���
��
�� و�(�] . أ�Fج �C 	�]� ن ذ��� أھ������ 	�z *�	 روا=�1 ا

  .ا�
��-1 ا;و�. 

�l,k #�ى أنَّ أھ� ا�
�ا�� ا�8Rث ا;َُوِل  ��ن �� 5-��L �2ء *	 
 ً8
/ �
R= أن � B ار��

�ن ز=�دة /-. 5�ل B إ�� إB هللا ، وذ�] ا�=pا
 [�L Bن ، و��-
، وأھ� ا�
��-1 ا;و��. ���,�ا ="�-�ن و="��*�ن و=�

� دو,��2 ، أ*�� أھ�� ا�
�#��1 ا��ا��b��-� 1 /)��ھ� ز=��دةٌ �� أنَّ *	 ��ھ
[ /-. 5�ل B إ�� إB هللا ، ����ل ���2 أھ� ا�F�= �*�(/ 1(3-�2 هللا ا�3)1 


-�ه و��F B �5*�ه / �
/ ��i] . ھBcء /���ء ا���
	 أدF-�2 ا�1(3 

 ���
/ ����iوھ��@ا ,��* ���� x�g��P ا�)��sاع ، أي ���� أ,���2 أُدF-���ا ا�1��(3 

�-� أن =��� /)� /
-�ه و� �i�(= 8� ، ه��5* ��F B.  

وأ*� ا�s=�دة ا��� �� ��=? أ�� ����C ا���Gري ر��P هللا /)�� ��� 
�"�د وأ-� �� ا��1��B ، وذ��] 
�2�U� �-�* {��K *� ھ� أ�Kح �� ا�

 �-Cهللا /-�� و .-K ���5 ] : z5 ًا��F ا�-
  ] .���Gج *)5 �2�*�ً �� =�

  

231



ـ   

  

  

1�,�R1 ا����
  ا�

���Gج *)5 �2�ρ  ] �� ً�*ء ا����? إ�. ا���o �� [�]M�ت 5��� �3�
 z5 ًا��F ا�-
�=[  

  

 {��K �� اردة�دة ا��=sت ھ@ه ا���o �� [Mا����? إ�. ا� ��
=
	 *���ة /	 ز=� 	 أ/ �-C	 �n/ء 	 =��ر  xU� Y=ط� 	* �-�*

إن أ��R : [ /	 أ� ���C ا��Gري ، �/�ى أ,U�* ��E �2�ظ1 ، ����ل 
روا=�n/ 1ء 	 =��ر ... ا=�ت ھ@ا ا���=? ��b ���2 ھ@ه ا�s=�دة ، رو


-�ا ��Fاً (( /	 أ� ���C ا��Gري /)� ا���Gري �� =�د ���2 5��� �= ��
z5. [ ((  

  

  :أ,"ل 

ـ �� ��ن /-
�ء ا;��L/�ة ھ�� ا��@=	 ار#���ا ��� s�S 1��Kء *�	  1
	���* �2U5����* g���* ً�
 �����=? رواه *����-� ����� �������K �[����ن ھ���@ا *)����3

�2 �� ا�����ة ��. و�� ��,l ��  ا;��د=? ا��uد=1 Q��= B �2,أ �وھ ،
، �[	 *�ذا ,��ل إذا ���ن ا��@ي ار#��ب  *� �� #"� �� ا���ا#� ا�"����	


-���L 1�اء /-�. ا;��L/�ة � 	�L أن Y��C ا�����? ا��@ي �ھ ���K ��

����2U5 *��	 �1���3 أ��د=��? ا����uد ���� ا�������ة و*����2U5 *��	 أ��د=��? �

  .  !!!�	؟ ا�"���

 	�* �2U5��
ھ� =3�ز �-���? أن =M	 #-�] ا��
-�1 /-�. ا;��L/�ة �
 ��o ا�)>��ي O�,�3/)�*� ���ن ��� ا� 	د وأ��د=? ا�"������uأ��د=? ا
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 ��� ��F=? رواه *��-� /)��*� د��� 	ء *�s�S 1��K �� ب�#�= ��U, �ھ
!!! *� ھ@ا ا��)�X5؟ !!! ا�O,�3 ا��
-�؟ 

]411[
.  

2 ���* {����K ���� 1��=ـ *���3ء ا��وا ���U-�����Gج *)5 ���2�*���ً ���� [-� 
z��5 ًا����F ا���-
B : دون أن #��k#� ھ��@ه ا�3
-������K ���� 1} ا�����Gري ] =�

 ً����(�n* ن�����2 *����-� دون  ="���-} أن =[�������� ھ���@ه ا�s=����دة ا������ ا,����Uد 
، ��وا=1 ا���Gري ا��� �� #kِت ���2 ا�s=�دة ھ� *	 ط�=���C Y  ا���Gري

���= 	����	 أ��� ھ��8ل /��	 ز=��� ��	 أ��/ �-��C	 ���n/ء  �����C ����ر /��	 أ

-1 /-. ا�s=�دة ��� رواھ�� *��-� *�	 ط�=�Y  ا��Gري�M
، أ*� ا��وا=1 ا�

����C ��	 *���ة /	 ز=� 	 أ/ �-C	 �n/ء 	 =���ر /�	 أ xU�  ،
�-�Cأ 	�
�� /�	 ز=�� �* Y=ط� 	* �
 ورواھ� اp*�م أ�

]412[
ورواھ��  ، 

 �-�Cأ 	
1 *	 ط�=Y ھ�Mم 	 ��C /	 ز=� =sF 	]413[ا
ھ�� ، ���� روا 

1o8o *	 ا��واة /	 ز=� 	 أ�D= 8� �-Cھ� أن راو=��ً آ�2U���F ��F و��� 
  . =@��ھ�

وإذا ���ن =��ى أ,�� *�k�� !!! ���� x�"G=	 ���ن ا�����? /�	 ھ��@ا؟ 

	 =��Lه إ�. *����1 ا�����ة ا�
�)�1 /-. ا�[��ب وا��)1 ؛ �-��� ا���Cن 

�	 ا��وا=�ت {�Sا��� Y=ط� g
�Sدة ا��� ا�=sروا=��2  ، ���-� أن ا� .-/
  . B 1o8o *)�ص *	 ا��[� ��2 ���R�ت وا����Sن

ا�[-
��1 /��	 ا�)���� ��K-. هللا /-���� و��C-� ھ��@ه و*
��� =���o ����c�ت ـ  3

-�ا ��Fاً  ���Gج *)�2 5�*�ً [وھ� �= �� z5 :[ .-�K ��(/ ءت��S �2,أ �ھ

)�� /)�� *�#�� أن =���5�ه  .Kا�@ي أو �Sا�� ?=�� �� �-Cهللا /-�� و
��k��� و=@روه ��� ��Ui� [���MF 	�* ل���، ���U 5-���  ر�� ��� ��-�l ذ��] �

و��5 روي ھ�@ا ا����=? .  z5 �)���� ا�
�Uiة إ=
�ن و1�MF و�� =�
� ��Fاً 
/	 ا�)�� K-. هللا /-�� وC-� *	 روا=1 /�� هللا 	 *���د وأ� ھ�=�ة 

                                                 

إذ إن لـه مثـل هـذا اهلجـوم علـى األشـاعرة ملـوقفهم ذاك وعـدم  ، مـن قبـل ـ رمحـه اهللا  ـ  وهذا يذكرنا مبا فعله ابن تيمية] 411[
كـان اهللا ومل [، لكنـه ملـا اصـطدم معتقـده باحلـديث الصـحيح الـذي رواه البخـاري  احتجاجهم بغري املتواتر يف العقيدة

  !!!.؛ فإنه عمد إىل غمزه بأنه ليس متواتراً ] يكن شيء غريه

  . 95 – 94/ 3: مسند اإلمام أمحد] 412[

  . 309 – 307ص : التوحيد البن خزمية] 413[
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[��� ا�"���=Y ر���P هللا  ���وأ��� �����C ا����Gري و*��و=��1 ��	 �����ة وأ
�2(/ .  

?=�� �*k�  ً8Sأن ر �(/ �

� *	  ا	 *���د ��واه اp*�م أ��= ��

� ��D#� ا����ة �5ل ;ھ-�� إذا أ,�� *�l ا�z5 ً���L ��G إB ا������-� ،  ..

]414[
 .  

 �U-
�� [وأ*� ��=? أ� ھ�=�ة ��واه ا;/�ج /)� �= �� �S�5ل ر
z�5 1(��� [

]415[
 ،  ��U- ��(/ 	
�	 /��� ا���� ���
���ن ر���S [ورواه �

] ,U���=��ف /-. 
]416[

 ���  ، ورواه أ�U- ��(/ gرا��] 	�
* ��Sن ر���
]��ن �5-[� �� =�
� ��Fاً z5 إB ا������ �-
� ا���D �5ل ;ھ-�

]417[
.  

 	� 1���
�ن ا���
� /�	 ���5دة /�	 /�-C واه�� ���C �وأ*� ��=? أ
�����C ���، و����� أن ا�����S ���5ل إ,��� ���� =�����ْ� /)��� هللا  /���� ا������i /��	 أ

]418[� /)� هللا ��Fً�ا ، أي �� =���F Fاً 
 ،  	�ورواه أ�� /�ا,�1 ا����Pح 

] �A,� �� أ/
� ���Fاً z�5[، و��� أن ا���S �5ل  /�� هللا /	 ��5دة
]419[

  ،
 �U- ���C ��� د��F ر��S ا�3)�1 *�� /
�� [ورواه /1�n ا����� /	 أ�
]��Fاً z5 �5ل ;ھ-� ��	 ��Dه ا�
��ت

]420[
ا��وا=���ن ا;ُو�َ�َ��ن ��� و.  

�1 و#���k ��وا=1  ، و�� ا�"��}��* ���C �روا=1�n/ 1 ا����� /	 أ
�/ 	 1��/ �(/ ���iا� �.  

                                                 

  . هذا بإسناد حسن: قال املعلق يف الطبعة احملققة.  1/398: مسند اإلمام امحد] 414[

، باب قولـه تعـاىل يريـدون  التوحيد: صحيح البخاري.  4/2109: صحيح مسلم.  1/240: املوطأ لإلمام مالك] 415[
  . ]مل خرياً قطمل يع[، واللفظ عند البخاري  أن يبدلوا كالم اهللا

  . ، بعد باب حديث الغار ، باب ما ذكر عن بين إسرائيل أحاديث األنبياء: صحيح البخاري] 416[

  . هذا بإسناد متصل صحيح: احملققةيف و .  304/ 2: مسند اإلمام أمحد] 417[

يدون أن يبدلوا كالم ير [ه تعاىل ـ، باب قول اب التوحيدـ، وكت ، باب اخلوف من اهللا الرقاقكتاب :  صحيح البخاري] 418[
  .]  اهللا

  . ، بعد باب حديث الغار ، باب ما ذكر عن بين إسرائيل أحاديث االنبياء: صحيح البخاري] 419[

  . وعطية العويف ضعيف.  13/ 3: مسند اإلمام أمحد] 420[
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 �U-��ن /�� *�	 /���د [: وأ*� ��=? *��و=1 	 ���ة ��� �Sء /)� 
] ��-� أ,� �� =���� /)� هللا ��Fاً ... ، ، و��ن B =�=	 � د=)�ً  هللا

]421[
 .  

 ��U� �] ���ل �� [وأ*� ��=? أ�� : l�-
: z�5؟ �����ل ���Fاً ھ�� /

B �,�5��k� l* أ,� �5 أ*�ت و��ي إذا ��E ، [
]422[

وھ� *	 روا=�1  ، 
�] �	 ا��
�ن /	 أ 1U=@� 	/ نBوا  	ا��@ي ��� ا�"���} *� 	و�[� ،

 ��U- 1�U=@� 	/ ��
�	 ���ن ��5-[� =���ء ا�>�	 [ط�=Y ر* ��Sن ر���
�����ل ;ھ-����� ����-
� [

]423[

����د /-���.  و*���� ����� ا�"�����} أو����..  �/B�� ،

1�  . ا��وا=�ت ا���

�� ھ@ا *�3ل �-�1��K ��� [�]�M ا��وا=�1 ا��ا��1 /-�. أن  .��= �2�
  . !z5 ��)���2 ا�
�Uiة؟  �� =�
-�اً ��Fاً  هللا #���. =�Gج *	 ا�)�ر 5�*�ً 

  :إL[�ل وS�اب 

=����S ���� إ����ى ا��وا=���ت /��	 أ,��b ���� ذ���� ا���@=	 =��S�G�ن *��	 
ا�)�� K-. هللا /-�� وC-� ��5ل ، وھ� أن  ا�)�ر �c# 1<U=� *� ���5 ا����?

 1�������ل أھ��� ا�)���ر *��� أE)��. /��)[� أ,[��� �)���� [/��	 أھ��� ا�
�#���1 ا��ا��
 ً�����L �������ل ا�����3ر /��s و���S  #�����ون هللا /��s و����M# B ���S�ن �� ،

�)�2 *�	 ا�)��ر�/; �#s��� [
]424[

���U ھ�@ه ا��وا=�1 ز=��دة /-�. روا=�1 .  

��� �[��� ھ��@ه   /��s و���S، إذ #l���R أ,���2 ����,�ا =�����ون هللا ا�"������	� ،

  .ا�s=�دة؟ 

  

  :أ,"ل 

 ���ھ�@ه ا�s=��دة 1U����P ;ن ا��@ي رواھ�� /��	 أ,�b ھ�� /
���و �	 أ
	 /�� هللا O-n
�Aط8ق /
�و *��. ا� �� Q���= Bو ،  ����� أoو ���� ،

���� ا��3-��� وأ,[��� /-���� ����=? ا���2
��1 زر/��1oوو ،  ���، و���5ل أ�
��� وأ
                                                 

  . إذا مت فأحرقوين: ، باب فيمن قال  رقاق: سنن الدارمي] 421[

  . 5/ 1: مسند اإلمام أمحد] 422[

  . 4/113: سنن النسائي.  ، باب اخلوف من اهللا رقاق: يح البخاريصح] 423[

  . 298 – 297ص : التوحيد البن خزمية.  144/ 3: مسند اإلمام أمحد] 424[
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�kس: ��#� �� b��  .ن���� 	����ت و��5ل وذ���ه اRا� ��� :k�nFأ  ��
.  ر

�S��أ,� =�2: و�5ل ا� Bوق إ�K  .وي���nداود وا� �، و�U��P  و��َّ)� أ
�(n5وا���ار ��
��ن ا���ار*� إ��. #�U���D  ا	 *��	 وا�)���R/ ر��Lوأ ،

 1
]425[*	 أ�S ��=? رواه �� ا;ط�
،  �2@ا ا��اوي �nG= �5 و=�ھ�.  

، ;,��2  ا ا��اوي �
�#�1 ا��3��Bج�8 #�5. ا�-U>1 ا��� #�Uد �R* �2 ھ@
��2 �
�� . �5 #[�ن *	 أوھ�*� �U��G* ��Sأ 	�
وأ*� ا��[� /-���2 ��)[��رة �

l�o �� ا�"����	 *�	 ���=? أ�� ����C ا���Gري /�	 ا�)��� �K-. هللا 
ا أ,���2 ����,�ا =�����ون هللا ، و���� @ھ��روا=��1 /
���و  /-���� و��C-� ، إذ ����

 �
/ ��i
-�ه ، و�� ��K} *�-� أ,�2 ا�"����	 أ,�2 أدF-�ا ا�1(3 /
 z5 ًا��F ا�-
�= �� . 1�<U-اب �� #-�] ا��ون [ �-�� ا�"����أ,[�� �)��� #


�و /-. �Cـ��� ا���ھ� ����ل  ]هللا / �أ,[�� �)��� [ ، ��واھ� /
�و 	 ا
  .��)�� ].#���ون هللا

  

  

1R��R1 ا��k�
  ا�

ل 5���  � ���Gج *)5 �2�3�ρ  ]� ً�*�ء ا����? إ�. #�-�� *	 أوَّ
 z5 ًا��F ا�-
�=[  

  

*	 ا�O=�i أن =-k3 ا����?  ـ /-. ا���ل kن #-] ا��وا=�U�* 1�ظ�1 
���ل  !!!ـ  إ�. ا��kو=��� �
�Cا ���i ��
�= �(]� ،] [�-# ���S�# 	�* �� B


� =�YU وا;K�ل وا�)"�ص ا;�Fى �23=�G#ا��وا=1 و!!! [  .  

  

  : أ,"ل 

���. #kو=��� ا��وا=��1 ـ�� ���� ����ن /-
���ء ا;���L/�ة ھ��� ا���@=	 �c��3وا إ1
��=)1 د�S .-/ l�از #kو=-�2 �[�ن ھ@ا *)�3
�ً ** g��2U5 *	 ا��kو=��  ،

                                                 

  . 523رقم : سؤاالت احلاكم للدارقطين.   :8/82 – 84ذيب التهذيب البن حجر] 425[
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، �[�	 *��ذا ,���ل إذا ���ن ا��@ي �k�3   وھ� S�ازه ��S�د �5=)1 #��ل /-���
 �2U5��

-��L 1�اء /-�. ا;��L/�ة �� 	ّL أن Y�C ا����? ا�@ي �إ��� ھ

  !!! .و�� ھ@ا ا��)�X5؟ !!! *	 ا��kو=�؟


.  ـ�� *���2���* l���# ?�3زه ا���������Cو=��� ا���@ي اkھ��@ا ا��] ����S�#

� =�YU وا;K�ل وا�)"�ص ا;�Fى �23=�G#؟ ]ا��وا=1 و .  


1 ر�
�� هللا=sF 	، وھ�� أن 5���� �K-.  ا#k] �� ذ�[ /-. �8م ا
 �-Cهللا /-�� و]z�5 ًا���F ا�-
���b ا�
��اد *)�� ]: ���Gج *)5 �2�*�ً �� =�

، وإ,
� ا�
��اد أ,��2  ا�)�ر �� =�
-�ا ��Fاً z5أن أو��] ا�@=	 أS�F�ا *	 
ھ��� =�����L �#kء ! #���ى؟ .  !!!���� =�
-���ا ����Fاً z��5 /-��. ا��
���م وا�[
���ل 

 1�<U- ���c=و �U(1 ا�i�K .-/]z�5 [ ��U, ��U(ا� 	اد *���
���ل إن ا�= ��o
وا;��K . أرى أن ھ@ا *
� #)�� /)�� ا�-1�i، وهللا أ/-�� ! ا��
�م وا�[
�ل؟ 

�U(ھ@ا ا� �R* �� 1���،  ، وB =��ل /	 ا;�K إB ��13 ظ�ھ�ة ,�U ا��
 ��R* .�-/ اھ� ا����ول��Mا� 	ي *�i� ھ��M
	 رام ھ@ا  ا���ول �-�kت �


�ل��CBھ@ا ا �K;ا �ھ �K;� [�
���� Bوإ ، .  

���X اB����Cل 3, ���� �����5 ���=c# 1��(=�� �#k��= نk�� O����n* ?ـ�� ا������
 ?=��
-�ا ���Fاً �G��z�5ج *)�2 5[ا;�L/�ة /-. *@ھ��2 �= �� ً�*�[  ،

��� أن #�o ���k�#��2 /�	 ا�)��� �K-. هللا /-���  1�-
و#k# �=cو=-�� ��2@ه ا�3
�-Cا�>��ھ� و _���G= ����5 ، ;ن  �ا�>��ھ� ��2 _���G= ����5 ن��� 	و*� ،

�/��

�� =�U���G* �#k�ه  ـ /-�. ����C .  ]ا���)�1 /-�. ا�
��/�[، و ا�ور
�2��5 �=c# 1(=��  .  ا����ع ـ 

4Cـ إن ا���K .-/ 1ا��ا� 	���ا�� �=c
  :  ��Bل ا;�L/�ة ھ� ا�

	 *��] �� ا�U�M�Cع  b,أ 	/ 	ارد �� ا�"������2 ا���=? ا�(
�
�;,�����ء 1��*���
��� ��K-. هللا  ا�)���س =���م ا��
، و����� أن هللا #�����. =��kذن �

�2
�ه �= �*��* �
���ل: [، �5ل K-. هللا /-��� و�C-� /-�� وC-� و=-2�� :


��� ا�* ���=[��Cرأ gر��� [��� g
.  ، واgU��M# gU��L ، وz���# ���C ، و���5 =���

ا,�Fk�� Y-nج *)��2 *�	 ���ن ��� 5-��� : ����ل.  =� رب أ*�� أ*��: �5k�ل
��ل ���Lة *	 إ=
�نR* ،  ... ل���R* ���-5 ��� ن��� 	ج *)�2 *�Fk� Y-n,ا

ا,�Fk� Y-nج *)�2 *	 ���ن ��� 5-��� أد,�. ...  ، ذرة أو �Fد�1 *	 إ=
�ن
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��R* .,نأد,. أد�

�ه �-�] ...  . ل ���F 1دل *	 إ=�k� 1��o أ/�د ا��ا
���*��
����ل.  =��� رب ا���@ن ���� ����
	 ���5ل B إ���� إB هللا: ���5k�ل...  ، ا��� :

��
، ;S��F	 *)��2 *�	 ��5ل B إ��� إB  و/s#� و��8S و���=��� و/>
]426[]هللا

  . g* ن�هللا أن #[ Bإ�� إ B ل�5 	اد *�
وE)� /	 ا����ن أن ا�

� رC�ل هللا[=)��2 وھ� �5�*[ �-Cهللا /-�� و .-K ،  .  

��ار *� =[�ن �� ا��-O *�	 إ=
��ن =>��2 
وو�S اB��CBل ھ� أ,� 
، وا�)�� K-. هللا  /-. ا�3�ارح *	 ا��
� ا�"��} وآ�oر ا��
� ا�"��}

��ل ���Lة *�	 إ=
��ن أو R* ��-5 �� 	* ا�)�ر 	ج *�G= �*�(/ �-Cو ��-/
 B �,A� ر أ�5 ؛���� أن =�����2 |��oر ا��
�� ا�"���} ا�
)�Y�R /�	 ذ��] ا�


�ن=pا 	ب *��i8م ا�/ Bب إ�-�، �[�	 *�� ا��@ي  ، ;,� B =�-� *� �� ا�
 B ل�1 ز=��دة /-�. �5��
�ن /)� أھ� ا�
�#��1 ا��ا=pا 	ن *�أن =[ 	]
=

، �kو����] ����b  ، ;,��� ���� ����ن /)���ھ� ���Lء ���@��ه إ���� إB هللا؟ ���L Bء
، و��� b�B[  �25 إ�� إB هللا *�
� رC�ل هللا[C�ى �-
1 ا������ /)�ھ� 


� *	 ا��
�� و��� أي ��LءR= ?��
�ن �Lء =pا 	*  B ءBc�2� و��@ا ،
	�
�UM/1 أر�� ا��ا� Bا�)�ر إ 	ن *�S�G= .  

وھ[��@ا =[���ن ھ��@ا ا�����=? ���Lھ�اً �����=? أ��� �����C ا����Gري ا���@ي 
 #�����. =���Gج *��	 ا�)���ر 5�*���ً ���� ، وا���@ي ����� أن هللا رواه *���-� و����Eه

z5 ًا��F ا�-
�= .  

 	�و*)�2 *� روي �� *�)� أ�
� و���Eه ��)� ���K} /�	 /���هللا 

�و 	 ا���ص ر�P هللا /)2
�� /�	 ا�)��� �K-. هللا /-��� و�C-� أ,�� /

8��Y : [�5لGأ*��� /-�. رؤوس ا� 	8ً *��Sر x-G���= �Sو s/ إن هللا
1*���، �3C �� ،  �o *� ا��"� و#���	 �M(�� ،  ً83C /-�� #��1 =�م ا�

B =�� : ��5ل.  !أَظ-ََ
ْ�] َ��َ�َ�� ا�����>�ن؟ ! أ#)[� *	 ھ@ا ���Lً؟ : =��ل ��
.  B =�� رب: ، �����ل ���l�2 ا����S. أ�] /�@ر أو ���)1؟ : ����ل.  رب

����Gج ��� .  ، B ظ-�� ا����م /-��] -. إن �] /)�,� ��)1 وا���ة: ����ل
�2��L1��5 �����2 أ�n �����Cاً /����ه ور���
����ل أن B إ���� إB هللا وأن *��� ، :

                                                 

التوحيـــد البـــن .  184 – 182/ 1: يح مســـلمصـــح.  ، بـــاب كـــالم الـــرب مـــع األنبيـــاء توحيـــد: صـــحيح البخـــاري] 426[
  . 843 – 841/ 2: اإلميان البن منده.  300 – 299ص : خزمية
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���ل.  !=� رب *� ھ@ه ا��g�* 1�5�n ھ�@ه ا���83ت؟ : ����ل.  أ��Dوه�� :

���-<# B [��,1.  إ��U� ���� ا����83ت g��P���  l��-�oا����83ت و l��L�n� ،
15�nا����� ا�� 	
�� �Lء �� هللا ا���R= Bو�� روا=�1 ا���*�@ي .  ]، و

]�Cا g* ��R= 8� ء�L هللا [
]427[

وھ@ا ا��k�= �*�(/ �Sل /
� إذا ��ن .  
�U(�� O�3= 1(�� �� z�5 1(��� ��
و��5 =���ل . ، ��ل ھ@ا /-. أ,� �� =�

����-� *	 أھ� ا�"8ة إB أ,� �� =�
[	 *	 اpدBء 2@ه ا����M� 1�3ة : �5
_��5�
���� ���Sء ���� ھ�@ا ا�Y��=�n  ھ��ل ا�� ،]���Sا�� l��2���[  ���� ء���Sو ،

 	=�Fآ 	��، ;,�� ��� ���ن *�	  ���5k� :[�@�� b�ل.  ]���2ب ا���S[ط�=
 1-��أھ� ا�"8ة ��l�P ا�"8ة �� ا�
�sان *g 5�ل B إ�� إB هللا �� *


-�ءة ������ت
���U ھ�@ا ا����=? د1��B /-�. أن *�	 ��Sء .  ا��83ت ا�

1 ا������ و�� =�
� *�A� 1(�� �2ن /����5 ا�)�3ة-]  .  

  

��� �����C ا����Gري ا���@ي =�=��� ا������? وھ��@ا ���Lھ� آ���F �����=? أ
  . #�ھ�)�

                                                 

: سـنن ابـن ماجـه.  225رقـم : صـحيح ابـن حبـان.  2639رقـم : سـنن الرتمـذي.  213/ 2: مسـند اإلمـام أمحـد] 427[
  . 529/ 1: املستدرك للحاكم.  4300رقم 
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1�  ا�
�1�k ا��ا

ا;K�ل ا����=1 وا�)"�ص ا�)��=1 ا��� د/l ا����? إ�. ا�M] أو 
  ا��kو=� ��وا=1

]z5 ًا��F ا�-
  ]���Gج *)5 �2�*�ً �� =�

  

��ل ا����?=:  

] 	�* �� B ل����Aن �� ,��� إن #-�] ا��وا=�U�* ���E 1�ظ�1 ؛ ,
�23=�G#�22 و�S�# ى�F;ص ا�ل وا�)"�K;وا YU�= �
[ .  

...  ، أ��R روا=�ت ھ@ا ا���=? ��b ���2 ھ@ه ا�s=�دة: [و=��ل 

 ����U]# ���� 1�=���"ص ا��ھ��@ه ا��وا=���ت إ���. ا�)"�� �(

��P ذاA���
�2�Pدة /-. *��ر�=sا� [-# X2(# �� رك ا�"8ة�#. [  

، *�	  ا��وا=�ت ا��� �� #@�� ���2 ھ@ه ا�s=��دة أر�S}:[و=��ل 
 ?�� Bا�3)1 إ �F�= 	� �,1 �� أ��n���R#�2 و*�ا���Ke� �2�ل ا�

�

�ن 5�ل و/=pوأن ا 	*c*.[  

�l /�	 : [و=��ل �o ا�"�8ة 	�/ g�(�


�ع /-. #[��U ا�Spا
1  ] .ا�"��

وB ,��رض �2 *� ,�ر�� و,�-
� *	 ا;د�1 ا���)1 :[... و=��ل 


�)g /�	 ا�"�8ة ���Uاً وإ��Sاء أ�[��م ا�
،  �#�� /-���/-. ��5 ا�

  . ]�Aن ھ@ا �5 �5م د��-� وأ*�,� �)�U@ه

  

  :أ,"ل 

	�-��K1 أ����n�أ����ھ
� أ,��� ���	 =����F : ذ���� ا������? *��	 ا;��K�ل ا�
	*c* Bا�3)1 إ �

�ن 5�ل و/=pأن ا �,�Rوا� ، .  
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��-/ YU�* �2� ا;ول �*k� .  


���ن =pا ����S ���* ���2(* 1(���ص ا�[����ب وا��ن ,"��A��� �,���Rوأ*��� ا�
Bراً /-. ا�"�*��
��د دون ا���ل وا���/  ���S ا��@ي ��=��S ?=���� ،

���� و*8�[���� و������  	*c��# ن أن���
=pا �-��Cهللا /-���� و .-��K ����(ا� �����
، و���S ا����ل وا��
�� ����2�Mد#�	 وإ�5*�1  ورC-� وا���م ا�Fu وا����ر


��ن=pا 	�* B 8م�Cpا 	ة *���sا�[��  ا�"8ة وإ=��ء ا� ���S ��* ��2(*و ،

���ن=pا 	1[�����=? ،  *������L ن�����Cو g��D
���ن =pا[

]428[
، وإط��8ق  


���ن ��5�ل و/
��� ����� إ/
���ل �����X ا�)"���ص وإھ���ار =pن اk��ا�����ل 
�Fu�2 اD���  . ?=��� ا��-
�� ��2-� 1���Rص ا���"(��أ*� ا�@=	 /
-��ا 

����د�/Bا �ن ھ�����
=pو*��� ���� *�)���ه /-��. أن ا ���=��S  �8م ھ����Cpوأن ا ،
�

��ن g�D و���C�ن 1���Lا[، و�
-�ا ���=?  ا���ل وا��=p [ ��� ��*و


��ن، =p1 ا�������د *�	 ���? إ,�� ھ�� ��/Bا �
�M= ن�
=pه /-. أن ا�(�*

��ة ��=
��نo ��2,? إ�� 	ل *�

� ا;5�ال وا;/M=و  g�
، و�@ا =��� ا�3

�	 ا�)"�ص .  


�ن 5�ل و/
�[و/-. ھ@ا �
	 �5ل *	 ا��-_ =pا x�] ، =s=� و=)

{��K �2� إ� �<(��
�ن *	 أد,�ھ� إ��. أ/8ھ��، وذ�] =pت ا�Sدر .  ،
��� أن  B ��,A� ��,1 ا�����Sا��ر 	ل ذرة /�����R* .��
���ن وار#=pي ا��5 ��
-]�


� *	 ا�[-� ا�O�n وا��
� ا�"��}R=  ل��-� ً8*�L ن�
=pن ا�2@ا =[، و
�
s=��دة ا�
���1 وا8�Fpص وا������ وا��G�ف وا����Sء  وا�� ��=s=و ،


�"��1 هللا #����.، و=� و�n/1 هللا #����.�"��,�2 و( x�، وھ�@ا �-��  )
l �� ا�)"�ص ا�[���Rة ا�
��1�D�U ��� ا�[���ب وا���)1�o  ل��5 �وھ� ،

���ھ� 	�
، و*�)�2 ا;��L/�ة وا�
�#�=�=�1 وأھ��  أھ� ا��)1 *	 ا���-_ �
  .  ا���=?


����ن ا��"����=Y[و*���	 ����5ل =pا x�(���= Bو ����=s= B �] ، وھ��� ����2�
{��K .إ� �<(��
��ن ا����  �@�] ، وذ�] =pت ا�Sدر 	1 ا��,�� *Sا��ر

bU(وإذ/�ن ا� Y=�"1  ھ� ا���Sا��ر 	ز=��دة /� .�(�
2@ا ا� ��� bو�� ،

� ���Lً *	 ا;5�ال وا;/
�ل ا�"���1R= ?����ل ذرة R* ��,و��2@ا  ا�� ،

                                                 

  .صحيحيه رواه مسلم يف كتاب اإلميان من ] 428[
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ـ   

�
��ل وا��-� ً8*�L b�� �,A�  ة���، وھ@ا ا�s3ء ا�@ي =)��� ا�
��ء *�	 دا
=pة ا���5�� �-s=��دة وا�)�"��نا�[�U إ�. دا ���E ن�
  ���، ;ن ا����ر ا�sا


�ن=pإ�. ا �U]ا� 	* ��� ھ� ار#��ء  /-. ھ@ا ا�s3ء ��b ھ� ا�@ي =) ،
����U, ن���
=pت ا���Sدر ���� ���=s= B ���,ذ���]  ، وھ��@ا *�)��. أ x���، و���� ,


��ن=pإ�. ا �U]ا� 	ء *�
�� ا�, �
، وھ�@ا  ا�s3ء ا�@ي ھ� ا��� ا;د,. �
 B �,أ .(�*x�(=  ��� 1��، وأ��Kب ھ@ه ا��ر1S ھ� أھ� ا�
�#��1 ا��ا

1/�UMا�  O#ا�
، أي ا�@=	 =�F-�ن ا�)�ر وS�G= B�ن *)�2 إB �� آ�F ا�
�,k�L �S 	�
�UM/1 أر�� ا��ا�  . 	�* ���R� *�)�. *�� #�@��ه �وھ�@ا ھ�

1=�=�#�
، وھ� ��G= B_ 5�ل ا���-_ ���  ��O ا�����ة /)� ا;�L/�ة وا�
�R� Bدة وأ,�ة5-�� وcَُ� �2#��-n"*ء و�
  .  � /)� *	 =�رس ��O ا��-

���ون /	 �/�1 ا����23 ��� ا�
��Mق /�	  1=�=�#�
وا;�L/�ة وا�
����ل  ، و���@ا /��	 �/��1 اpر���Sء ا�
���iب= ����U, ?1 [، وا���������S�
���

x�(��= Bو ���=s= B ء وا�������L ن���
=pل إن ا����، وإن اp,����ن =[���ن  #


�ن وإن �� =�=pا �*��z5 ًا��F �[  B 11 �5ط���=�=�#�
، وا;�L/�ة وا�


���ن=pإ,��� ��*��� ا z��5 ًا����F ���
�= ���� 	��
��� ھ��� ���� أد,��.  =������ن / ،

�ن=pت ا�S1؟ .  در�S�* �2,k  .  !!!�[�_ ="} ا#�2م ا;�L/�ة 

�X ا�)�س  .-/ O�"= �5 ل ـ وا���B��CBا 	1 *��ھ@ه ا�3 ��و
�2 ـ  أ/�د �2 إ�����C�2 وا
2��2C;و,� ا�= �* .  ��، وھ� �5�ل ا�	 أ


���ن ��5�ل و/
��� =s=��� [، إذ =ُ���� *��	 ���5ل  ا�������L sرح ا���nو=��1=pإن ا
x�
. [و*	 �5ل ] و=)��* ��� �

�ن ھ� ا��"�=Y و�F�= B ا��=pإن ا

�ن=pأھ� ا��)1] ا 	* �

g إ��� ـ ر�
� هللا ـ  �� �Cد /�د  �-�2�C�� ،

���X ا���@,�ب ����[�U*��	 ا;��د=��? ا�)��=��1 ا����� �� _��K���2 و  ����، و
 ���ا��"�=} �#�Uق أھ� ا���)1 /-�. أن *�#[�O ا�[����ة ��U� ��U]= Bاً =)

1-
�� ھ@ا ا�U#Bق ��	 أھ�� ا���)1 ا�U-�F�ا ا���8�Fً : [، إذ =��ل /	 ا� �o
، وھ� أ,� ھ� =[�ن ا�[��U /-�. *�ا#���U� Oاً  �O#��= B ً��<U /-�� ���د


�ن 5�ل و/
� =s=� و=�)�x ��5ل ھ�� ���U  *	 �5ل إن... دون ��U؟ =pا

-��� B ا/�����دي/ ،  ... �F���= Bو Y=���"ا�� �ن ھ�����
=p���5ل إن ا 	و*��
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ـ   

�"�ن �5ل (= Bان و�=s= Bد و�ا��3 �ھ �U]ن وا��
=pا .
�* �� �
ا��
����� ��E �3زي* �U� �ھ [

]429[
  .��(�� .  


g إ�. ا	 أ� ا��s ـ ر�
� هللا ـ  =�Uق �	 5�ل �Cل وا��D��2 ا�S

��1 ا����2ى�: ، إذ =����ل ا�
�����ع و���	 ��5�ل أ��� *)"���ر ا�
�#�=���ي *��	 أ


���ن[=pإ���. أن ا g��S�= ���]ا� ���Kو�� : O��-���إ*��� أن =[���ن *��� =����م 
�� ا�3�ارح�Cو���ه ...، أو ...، أو ... وا�-��ن و O-���، وھ�� إ*��  ، أو 
1 �
� ���5 ا���23���

�� ����5 أ�� *)"��ر  ا�� Y=��"ي ، أو ا����=�#�
ا�

] ر�
� هللا
]430[

  .��(�� .  

وأ*� ا�)"�ص ا��� =�ى ا����? أن روا=1 إ�Fاج 5�م *	 ا�)��ر ��� 
��2�* Y�U�= ��
 ��23=�G#��22 و�S�# 	�* �� B z�5 ًا��F ا�-
�= : ��* ��2�

���ل إن  أ�Lر إ��� *	 ا�)"�ص ا�"�=���U]# �� 1 #�رك ا�"8ة= �o ،

�)g /	 ا�"8ة 

�ع /-. #[��U ا�Sp1اl /	 ا�"���o  .  

����� �K-.  �5 وردت ,"�ص �� #[��U #��رك ا�"�8ة :وأ,"ل � ،
 �-Cك ا�"8ة[هللا /-�� و�# �U]ا� 	�، رواه أ�
� و*�-�  ]�	 ا���S و

��S ?=�� 	*  �����ا����2 ا��@ي �))�� و��)�2 ا�"�8ة �
�	 #����2 [، و�
�U� ���[  	�* ���=��ة، رواه أ�
� وأ� داود وا���*@ي وا�)�� ?=���  .

��Y ا����-�� ر�
�� هللا أ,�� ��5لL 	���ن : [وروى ا���*@ي /	 /�� هللا 
 �U� ���# ل�
أ��Kب *�
� K-. هللا /-�� وB �-C =�ون ���Lً *	 ا;/

] ��E ا�"8ة
]431[

و�[�	 إذا ���ن ھ)���] #���رض ظ��ھ�ي ��	 روا=�1 .  
����U]# ?��=أ��د 	���#���رك  إ���Fاج ��5�م *��	 ا�)���ر ���� =�
-���ا ����Fاً z��5 و


� =�g* YU ا�Fu؟  �2�S�# 1و���
2
� أو�. =k� ا�"8ة ؛! .  

 1�=���K ص�رك ا�"��8ة ,"�����# ����U]# ?��=ى ا������? أن أ��د���=
��� و�2Sً آ�F *	 ا���2U وأن روا=�1 إ��Fاج �5�م *�	 ا�)��ر ��� # B �2,kو�

 �22�S�# 	* � B ھ� ا��� z5 ًا��F ا�-
�=!!!  .  

                                                 

  . 445 – 444/ 2: شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز] 429[

  . 462/ 2: املصدر السابق] 430[

  . 379 – 378/ 1: الرتغيب والرتهيب للمنذري] 431[
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  : ، وذ�] �-��ا�	 ا�����1 وا;�5ب أن ا��[b ھ� ا�"�اب

، و/-�. ھ�@ا ����رك  ]���U دون ���U[أ ـ  ا�2�L /)�� ا���-_ �5���2 
�2 و��*��2 و��ن #��� ��2 *	 �ب ا�[��� �S�ا�"8ة ـ إذا ��ن *��اً 

 ً���-
، وھ�� *��  ، ��U� Bاً ا/���د=��ً *��S�Gً *�	 ا�
-�1 ـ  ھ�� ����� ���Uاً /
 �2������ن إط��8ق ا�"����U� 1>��1 ، و=[�� ]����U دون ����U[=�����ون /)��� 

  .  ا�[�U /-. #�رك ا�"8ة �@�] *	 ھ@ا ا���ب

ب ـ  �Sء /�	 ا�)��� �K-. هللا /-��� و�C-� /��د *�	 ا;��د=�? ����2 
 B ���-
إط��8ق �U>��1 ا�[���U وا#Y��U ا��-
���ء /-��. أن ا�
���اد ���2 ا�[���U ا��

��دي�/Bا �U]ا�  �-Cهللا /-�� و .-K ���5 �2(
���Cب ا�
��-� ����ق [، �
�U� �2[، و5���  YU�* ، /-�� ]���� ��Uو5 �
ا���n	 : اo)��ن �� ا�)�س ھ

O�(ا� �� l�
��E�# B�ا /�	 [، و5���  ، رواه *�-� ]، وا�)���1 /-. ا�
�]��أ=ُّ
�� /��� [، و5����  ، رواه *��-� ]، �
	 رOE /	 أ�� ��2� ����� آ

*��	 [، و5�����  ، رواه *���-� ]أ��Y *��	 *�ا����� ����� �g��S�= .���� ���U إ�����2
�U� ��.  ، رواه ا����� وأ�
� وأ� داود ]��� أ�Lك[أو ] �-_ ��i هللا �

���ن /-�. أ,�� ��� U�* ء��

	 و�L �� g5ء *	 ھ@ا و��� =����� ��Aن ا��-�
1-
، وا;��د=? ا��� ����U]# �2 #�رك ا�"�8ة  =[�U ا�[�U ا�
�Gج *	 ا�

@ه ا;��د=�? و�5 ذ�� ا	 أ� ا��s /�داً *	 ھ�.  ھ� �@�] *	 ھ@ا ا���ب
و��Eھ��� و����=? #[����U #���رك ا�"��8ة و���ّ	 ا#���Uق أھ��� ا����)1 /-��. أن 

 1-
]432[ا��[� ��[�U ھ)� ��b ا�
�اد *)� ا�[�U ا�@ي =)�� /	 ا�
 .  

ج ـ  �Sء /	 /��دة 	 ا�"�*l ر�P هللا /)� /	 ا�)�� �K-. هللا 

����K b-�ات ا���2��P	 هللا /-��. /����ده: [/-���� و��C-� أ,��� ���5لF  	��* ،

                                                 

ومـن مـات [ومـن كـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا قولـه .  444 – 439/ 2: شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز: انظر] 432[
...  ، ، عقوبـة ونكـاًال ألمثالـه  يصلي إال يف رمضان ينبغي ألهل العلم والدين أن يََدُعواالصالة عليـهوكان ال يزكي وال

فمـن ال يصـلي مـن أهـل احلاجـات ال يعطـى شـيئاً مـن الزكـاة حـىت يتـوب [، وقوله  ]وال بد أن يصلي عليه بعض الناس
بــال  بعــد الوقــت أو إىل غــري القبلــة أو صــلى حمــدثاً أو وال يســرتيب أحــد فــيمن[، وقولــه  ]ويلتــزم أداء الصــالة يف أوقاــا

حــىت يعــود إىل [كــان يــراه كــافرًاً◌ لقــال  ، ولــو ]أــا كبــرية[وقولــه ] حــىت يتــوب[وقــف عنــد قولــه .  ]]قــراءة أــا كبــرية
اوى االختيارات الفقهية من فت [.  ، وعلى كل حال فالنقل الذي قبل هذين أصرح منهما ]أا كفر[ولقال ] اإلسالم

  . ] 612،  185،  160 – 159ص : ابن تيمية البن اللحام البعلي
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، �����k#� ر������/2	 و3����C�دھ	  و����P�ءھ	 و8����K#2	 ������2�5	 أ������	
�� �Ui= ن �� /)� هللا /�2 أن�� 	2/�MFو  ��(/ ��� b�-� ��U= �� 	*و ،

: و��� ا�Y�=�n ا��Fu /)��.  ]، إن �Lء ��UE ��� وإن ��Lء /@�� هللا /�2


K b-�ات ا���2P	 هللا /-. /��ده[F  	2(* g�D= �� 	2 ���� 	
� ،
��� و�� /)��ه /� ً���L1�(3ا� �� ��-F�= ��2  	2(�* x�، و*�	 ����� و��5 ا,��

�� �2/ Bو ���� 	2�� ً���UG�Cا ً���L ��� ��UE ء��L وإن ��] ، إن �Lء /@
]433[

  . ��� x���"� �� ا�"8ة *
�� =�g�S إ��. ,
و��b ا,���ص ھ@ا ا�
، و�[)� ,�x �� ا��Uا�X ا��� =���Y /-���2  ا��)	 واuداب وا�MG�ع

، و��� ���ن #��رك  ذ�] �2� داl�# �F ا�
1��M، و*g  ا��@اب �� ا�Fuة
 l���# ��-Fأد ��
ا�"�8ة �����اً  ـ وا8�Fpل ����Uا�X �����2 ������ك ـ  �

1��M
  .  ا�

  

                                                 

مــن طريــق عطــاء بــن يســار عــن أيب عبــد اهللا الصــناجبي عبــد  ، وهــو 5/317: الطريــق األول يف مســند اإلمــام أمحــد] 433[
اهللا بـن  من رواية حممد بن حيىي بن حبان عن عبـد والطريق اآلخر هو.  ، والسند صحيح الرمحن بن عسيلة عن عبادة

، ورجاله ثقات إال أن الراوي عن عبادة مل أجد سوى أن ذكره ابـن حبـان يف  حمرييز عن أيب رفيع املخدجي عن عبادة
املسند لإلمام .  1/123: املوطأ لإلمام مالك: انظر.  ، وقبله اإلمام مالك فأخرج عنه هذا احلديث يف املوطأ الثقات
: ســـــــنن ابـــــــن ماجـــــــه.  1/230: ســـــــنن النســـــــائي.  62/ 2: اودســـــــنن أيب د.  322،  319،  5/315: أمحـــــــد

،  1/450:  ســـنن ابـــن ماجـــه: وروي احلـــديث بنحـــوه بإســـناد آخـــر عـــن أيب قتـــادة األنصـــاري مرفوعـــاً يف.  1/449
  . ويغين عنه حديث عبادة بن الصامت.  ولكن إسناده ضعيف
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ـ   

  

  

1�*�G1 ا��k�
  ا�

 ���5ρ  1�ھBcء /���ء : ����ل أھ� ا�3)1 [ /	 أھ� ا�
��-1 ا��ا

-�ه و��F B �5*�ه / �
/ ��i  ]ا���
	 أدF-�2 ا�1(3 

  

���? أن =�د د1�B ھ@ا ا�s3ء *	 ا���=? ا��ارد �� =�=� ا�
... وأھ� ا�3)1 =����ن ��O ظ�ھ� *� =�-
�ن ، : [ ا�"����	 ، ����ل 


�ن �� =[	 أ�� =pأھ� ا 	ا*�ً *�ج أ5�G�� �,���C ب��i8م ا�/ �#k= �o
 ً�,�
  ] .=�-� /)�2 إ=

  

  :أ,"ل 

�? =�د د���B ، إB أن ا��� ظ�ھ� ھ@ا ا���ل =c=� *@ھO ا;�L/�ة

� ��ن /)�   ��? إن أھ� ا�3)1 =����ن ��O ظ�ھ� *� =�-
�ن، أي ��


� أھ� ا�3)1 أو��] �Lء �S ���Pاً -�= �� �
، ��-. 5��� =[�ن  *	 ا��
 ًB�5 ا�وا ��� أھ� ا�3)1 �5 ��5cnFر ،   وأ�"�= �
وإذا ��ن ا���ل �

 �2��5 �-Cهللا /-�� و .-K ��(ا� �َ�ا�@ي أcnFوا ��� �-)�س ا����? �َ-َِ� ,َ
أم إن ا����? =��ل إن ا�)�� K-. هللا /-�� !!! و�� =)�� /-. ا�knG؟ 

 knG-� ���(= وا ��� دون أنcnFل أھ� ا�3)1 ا�@ي أ�1 5*e� ��, �-Cأوو 

ا�)�� K-. هللا /-��  وإذا ��ن،  ���Lه *	 ذ�]!!! =��ف أ,� knF؟ 
 �-Cو��و knG-� ���(= �� وأ*� ـ �ھ �k=���� �s, �2ل ا����  ـ 

�l�R أن ا���ل ا�@ي .   !، ��)��   �� ذ�] �� =[	!!! �"��} ذ�] ا�knG؟ 
��� knF B اب�K 1(3���5 أھ� ا�  . ً���
S �(� �UEوارز5)�   ا�-�2 ا ،

.Un"
  . � أ��D ا�"8ة وأز�. ا��8م�، /- ��	 ا��kدب *g ,��] ا�
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1C1 ا���د�k�
  ا�

  "B إ�� إB هللا"5�ل 

�-O دون ا�-��ن ؟ھ��  � #)�2���K �3 إذا �2��5 

  

ھ��� أو����] ا���@=	 =��S�G�ن *��	 ا�)���ر �U��M/1 أر���� : وھ)��� ���5 =����ل
�� أن =[�,��ا ��5 ] B إ�� إB هللا[ا��ا�
�	 و��b /)�ھ� إB 5�ل  B ؛ ھ��

�z ؟ � O-���
� =[�,�ن �5 ��5�ھ�   .��5�ھ� ��-��ن وا��-O أو ر

pن �"�1 ا�ط��M= 	=@ا� �U-ا��� g�* �����ا�� .�-/ O�-�
�ن /�� ا�=
���2Mد#�	 =�
-�ن ا���ل ھ)� /-. 5�ل ا�-���ن  �� B ن�����وا��-�O ، و=

  .  *)� ��"�ل ا�)�3ة *	 ا�)�ر و�� �� ا�
��-1 ا;��Fة

 Bو �������ا�� .���-/ O���-�
����ن /����� ا�=pن �"����1 ا�ط�����M= 	=@وا����
���2��Mد#�	 =�
-���ن ا�����ل ھ)��� /-��.  �U-ن ا�����ط����M= ن����-��ا�����ل 

O��-������ة ا��������  وا�/ .��-/ ����-5 �������z ، و=������ن إن *��	 /� O��-���أو 

	 #�ر�� ا�)�3ة �� ا�
��-1 ا;��Fة* �,A� ��-5 �2 ً�(5�* .  

  :و/)�ھ� /�د *	 ا;د�1�K .-/ 1 *� ذھ��ا إ��� 


��ن �	 /��Uن أن ا�)��� �K-. هللا R/ 	�/ ه��E�2 *� رواه *�-� و(*
] *	 *�ت وھ� =�-� أ,� B إ�� إB هللا د�F ا�3)1[: /-�� وC-� �5ل

]434[
 .  

	 /�� هللا أن ا�)�� �K-. هللا  ��S 	/ ه��Eو*)�2 *� رواه *�-� و
] *	 *�ت �M= Bك �� ���Lً د�F ا�3)1: [/-�� وC-� �5ل

]435[
 .  

 �-�Cهللا /-��� و .-�K ���(ھ�=��ة أن ا� �و*)�2 *� رواه *�-� /	 أ
، وإ,�� اk���Fت  ، �����3 ��� ,��� د/�#�� *���3�1[� ,�� د/�ة : [�5ل

                                                 

  . 348 – 347ص : التوحيد البن خزمية.  1/55: صحيح مسلم] 434[

  . 362 – 360ص : التوحيد البن خزمية. 94/ 1: يح مسلمصح] 435[
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ـ   

1�*�����2 ,��-�1 إن ��Lء هللا *�	 *��ت *�	  د/�#� �UL/1 ;*�� =��م ا�� ،
 ً���L ��] أ*�� �M= Bك 

]436[
 .  


1 /	 أ� ذر أن ا�)�� �K-. هللا =sF 	و*)�2 *� رواه ا���Gري وا
��� أ*���] أ,��� *��	 *���ت : [/-���� و��C-� ���5ل ِّM����ل � ���=��S ���� ض���/ B

] =�Mك �� ���Lً د�F ا�3)1
]437[

 .  


g ر�C�ل هللا �C ��,أ ���S 	�
�1 /�	 *���ذ =sF 	�و*)�2 *�� رواه ا
���ل= �-�Cهللا /-�� و .-K] : وأن Y�� أن هللا ���-�*�	 *��ت وھ�� =��5	 


1 وأن هللا =��? *	 �� ا����ر د��F ا�3)�1�,��3 *�	 [أو ��5ل ] ا���/�5 1
] ا�)�ر

]438[
.  

=sF 	
�ان 	 �"�	 أن ا�)�� K-. هللا و*)�2 *� رواه ا/ 	/ 1

*	 /-� أن هللا ر� وأ,� ,��� ��Kد�5ً *�	 5-��� ���م هللا : [/-�� وC-� �5ل


� /-. ا�)�ر�� [
]439[

 .  

���� أl���o ا�)���� ��K-. هللا /-���� و��C-� د��F�ل ا�3)��1 �
��	 *���ت /-��. �
�2 �U-ط ا����M= و�� ����ة ا��������#� /-�. أ��د=�?  // .( 	* �2� ،

���"
�����اع؟ا�B� _���K�= �-���Cهللا /-����� و .-���K .Un!!!  . ����#ُأ ����
وإ,
 	�����ة ا�23
��* 1	 O�,�S و/ 	�ا����? *	 ��? إ,� B =�رك ا��Uق 

�Fآ O,�S 	* 1=�=�#�
، �b����� ،  z�-G /-�� ا;*� /���ة ا;�L/�ة وا�
 1�=�=�#�
��	 ا�23
��1 ا��@=	 ھ�� أھ�� �/�1 و8�Pل و��	 ا;��L/�ة وا�

  . ، وهللا ا�
����ن ھ� C)1 وھ�ا=1ا�@=	 ھ� أ

                                                 

  .1/189: صحيح مسلم] 436[

  . 345،  344ص : التوحيد البن خزمية.  ، باب املكثرون هم املقلون الرقاق: صحيح البخاري] 437[

  . 349ص : التوحيد البن خزمية] 438[

  . 348ص : املصدر السابق] 439[
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  :و=��ل ا����? 

 ] 	�
� ���U(ل ا������ل ھ)�� ا����وأ*� 5�ل ��2D إن ا�
��اد 
�C�Uو=� ا�kإذا  ا�� Bإ ���U(ل ا����
� ا����ل /-�. ا�� {"= B إذ ،

[�@
�g ا���8ء ��5 S �(/ g(�
* �2� Y-أ*� إذا أط ،[  .  

  

  :أ,"ل 

إ,� أ��ن �� ا�"8ة �����G إ��� أن : L[� ر�S إ�. ا	 /��س ���ل
�Aذا #�kPت ��,S�� {D] ...  ، �5#� هللا ا��n�Mن: [���ل. @��ي -8ً؟ 


�ء��]، �Aن و�Sت l-5 ھ� *	 ا�
�ء 
]440[

وھ�@ا د���� *�	 أد�����R� 1ة .  
 ����
�ل ا���ب ا���ل وا�
�اد ھ� ا���ل ا�)U�� دون أن =�g ا����Cا .-/

[�@  .�Sل ا���س �� ] �� ا�"8ة[ و5ْ_ /)� 5��/ 	l-5 ھ�� [و5�ل ا
،  ا��Lpاك ���! أB أ,��[� ����k ا�[�����؟ [و�5 #��م ��=? .  ]*	 ا�
�ء


��� زال =[�رھ��� [و��5�ل ا����اوي ] ، أB و��5�ل ا���sور و/����ق ا��ا����=	�
l]��C ������ ���(-5 .����[  . ?=���� م�������Aذا أ#���ه ا��n���Mن �����ل إ,��] ���5 [و#

l@� ���-� loأ��[ .  

�و أن ا�����? *�	 ا�
����/�	 ��� إط�8ق أ�[��م �i�=�1 دون أن و=�
  . =���g ا�)"�ص إذا رأى أن ذ�] =�Gم �[�#�

*   *   *   *   *  

���ً : وأ5�ل �� ا���Gم � َّYو���)��  ، وارز5)�� ا#��/�� ا�-��2 أر,�� ا��� ،
��� ���-/ ��(�
Sط8ً  ، وا���� ، وأر,�� ا���ط�� �(�Sھ)��  ، وارز5)�� ا ، و��ِّ

��ك.  ����، أ�2�L أن B إ��� إB أ,�l و���ك ���C  [=��L B,] ا�-��2 و
  . ، أ�Ui�Cك وأ#�ب إ��] �]

 ���E .-/1 ھ@ا ا���? ـ /-. ���ات *���/�ة وو��ن ا��Uاغ *	 ���
��� ا���Mر15 =��م : #�#�O ـ C�ى �X ا����Ppت وا�����=8ت ا������ة 

                                                 

  . بسند جيد.  1/151: مصنف عبد الرزاق] 440[
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ـ   

 	�������(oB17/5/1425ا Yا��������
رب  ، وا��
������� � م 5/6/2004ھ������ـ ا�
	�
  . ا����

  و���ـ� راU/ �S� رـ� ا�[�=�                                             

	 أَ�
� اpد���                                                  	=   8Kح ا��ِّ

250



ـ   

 �� Y�-*  

�V $(�\� اdO�$3ةZ #  

���)1 ـ *"�ر #-�� ا�����ة ـ /)� ا�LB/�ة ـ ھ� ا����آن ا�[��=� وا 1
 1��n� .ا�
��ا#�ة وا��1�B ا���-�1 ا�

  .ـ ا�����nت #��ا�Y وB #���رض 2

3  �� 1-���* 13� l��� 1=د��uأـ ا;��د=? ا����  .K�ل ا��

4  1���
]�
و أـ ظ����اھ� أ�����Uظ ا�)"����ص ا�
1���U��G �-)"����ص ا�
 O3=�2 و @Fc= B 1�-�  .#kو=-�2ا���اطg ا��


� =��ل /-�.  5ا,�� *���O *�	 أs�Sاء ، ��8 ـ = B�K_ هللا #���. 
��ل �� و�S و/�)�ن و=�ان =g�Kوأ ��  .و�C/� و�Cق و�5م وO(S و�


���نـ  6=pا  g�* ��-� وا;/
���لوا�����ل،  اpذ/���نھ�� ا��"���=Y ا��


�ات o نا�"���1 ھ��
=��.  

��@ات هللا #�����. ،  7 ������ـ ا�����آن ���8م هللا ، وھ��� ا�[�8م ا�)U���� ا�
  .وھ� G* ��E �=�5-�ق

8  B �2 ، وا����واء���U()U���� ، وا�)���ر B #����ق  g���M= B م����nـ�� ا�
 Y-G= ا�@ي �وهللا #���. ھ ، ��U( �UM=ع��Lpاق ا��pء /)�  وا�UMوا�

  .ا;��Cبھ@ه 

9  z�#�* ب���;وا*�ـ ا��[-�_ وا�R�اب وا�� 1�2�pا  ��C1 ا��R�و
��	 ا��Mء و���5 B ،.  

10 ��* O��� ��2U# B ص�ا�)"� X���,� ا�
��Uدات �� ���O ـ 
 �,����
*��	 ا�
���Uدات  ا�
��Fk�ذةا������ق و*����,� ا���ا����O ، و#��cول ا�

�n�/1 /	 ا����ق 
  .��E *�ادة أ,�2دل د��� /-.  إذاا�


�ن,��ي ��O3  أوـ �� *� دل /-�� ,x �5آ,�  11=pا  ، �Bإذا إ 

ا���� ، وھ@ا =�)�� أن ذ��] ا��)x  أو��ن *��n5 �]�� �U��G �� ا��Mع 
  .��ن ��=�R آ��د=� إن=�n	 �� �o�#�  أو=cول 
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ـ   

12  X���
��نـ ا�[�U ھ� ,=pا  g�S�= ��2� ،.إ��  O=@�]يا��k� أ*�� 

  .رC��� K-. هللا /-�� وC-� *	 و��n5 �S أوl�o /	 هللا #���. 

13  B�2 و(�/ .�P��= �-�Cهللا /-��� و .-�K ل هللا��Cب ر���Kـ أ
��ء �2�� �-]�=.  

��� ر�C�ل هللا 14 1�U�-Gـ ا� �ھ� �-�Cهللا /-��� و .-�K ��[�� ��o  أ
�=�5 	* 1
�
�ن �o /-� ر�P هللا /)�2 ، وا;R/ �o �
/.  

ـ =s(# O3=�� هللا #����. /�	 �U�Kت ا����ادث ���
[��ن وا�1�23  15
��ل وا�)sول وا�"��د ا�����ت�,Bوا����1 وا.  

، أي ��ن هللا و�� =[	 �Lء ��Eه ،  ا;زلـ هللا #���. *��Uد ��  16
�Lء �5-� ، و�L Bء *�� ، وا���ش �
�� دو,�� أي ��� *�� �C�ى هللا  �8

  .#���. ��دث *G-�ق


�ت  أ�����oـ =����R�ن *���  17��C ���#ذا l��5�ن ���� ا����U(=و ����U(� هللا
 Bار و������C� b����� ن�������ا������وث ، �������R�ن ����� 1U���K ا����CB�اء و=

1�K8*.  

  .ـ =)sھ�ن هللا #���. /	 أن =-��� #��i أو #��ل 18

ا�����آن ا,����s هللا #�����. -1��i ا�����ب /-��. و���Y ط����25 ���� ـ  19
وا���ا����2U# 8� ، O ,"��ص ا����آن ـ و��@ا ,"��ص  ا;��Uظا�G�Cام 
  .  /-. و�Y أO���C ا���ب �� ا����ن إBا��)1 ـ 
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ـ   

  

  

  ��2س أھ� *���� ا���?

] ��,�3 O�� �*1) ح ( و�Lا��� �� �2�[  

  

  

�ً ����ن��� 	�R1 أ�� ا����*)Q2 ا;�L/�ة �� ا�����ة  ـ ���
أ�2S�F ��� *	 دا��ة ا��)1 و/�ھ� ط��1U *	 أھ� ا���ع 

  ..............................................................................   7   

  8   ........................  ـ *	 *>�ھ� #3)� ذ�] ا����? /-. ا;�L/�ة 


�1 ر�
� هللا #��م ھ�=1 �-���? �# 	B 1��U, 1
  9   ..................  ـ �-

ـ د/�ى ا����? أن ا;�L/�ة ھ� أ��� ��ق ا�
�1�S ا�8iة 
s�
ا�
�1�S ا�
���/�	 ، و�اءة  ، و��ن أھ� /���ة #

  12   .....................................................  ا;�L/�ة *	 ذ�] 

 �S�G= �*ة و�/�L;ا Oھ@* 	�ـ رz ا����? 
ا�
��5�M�ن *	 *nG�ط�ت ، و��ن *��د=	 اھ�
�م 

  13   .........................................  ا�
���5�M	 *	 ��O ا���اث

��s,�15 ؟ـ ھ� ا;�L/�ة =[�Uون ا �,�
#�
�1 و=�2 	15   ..............  َ  

 �� �Y اَ	 ـ �-
1 إ,"�ف *	 ا����� ا	 ��3 ر�
� هللا
 1�
�#  .....................................................................   16  

 15�,sوا� �U]��
�1 ور*�� إ=�ه �# 	ـ *|F@ ا��")� /-. ا
�� ا��� أو���5 Bا�� 	ا��")� * .-/ ���Lن *� ا��، و

  16   ..................................................................  �� ذ�] 


�1 �� أ� ا���	 ا;��Lي و�� �# 	ـ ط�	 ا
  )ح( 16    ....  ا�G��و�Lھ� ا/�
�داً /-. ا��وا=�ت ا�1U��D ا�
)[�ة 

�=	 وا�"��دي ـ �-
�ت إ,"��/ 	ف *	 ا����ط� وا
 1�
�# 	  24   .........................  وا�= ��M�C_ ا�)�Y� �� �,�2 ا

 Y� �� وا����ب ��U]ت ا���
-� 1�
�# 	
�ل ا��Cـ  ا
 �*�"F.................................................................   26  
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ـ   

 ��E 	* وا�
�Cا وا��ـ د/�ى ا����? أن ا;�L/�ة #-
ا��)1 و�� =�ا���ھ� �� ا�)���Q ،  وا���-�Y /-. ھ@ا 

  28   ..................................................................  اBد/�ء 

  

6�5 *) ا��(��ة - B f ـ '��ن '�� *) !�م ا'- # e�  ............   30  

 Bل و��ه وs= �� .���# �5ل إن هللا 	ـ رده /-. *
 Q2(* 	/ اض�/pا O�� ��nF ن���Lء *�� و

�	 ا��وا=�ت  {�S1 ا���=? �� ا���
�  30   .....................  أ

ـ رده /-. *	 ط�	 �� ��=? ا;و/�ل واد/�ؤه أ,� 
�=Y *�وي *	 ط�=��	 ، و��ن أ,� *�وي *	 ط

_��P 32   .....................................................  وا��  

ـ د��/� /	 أن هللا #���. أ�ى /	 ��D واد/�ؤه 
 	��
1 ا�"��1 وا����� أ Yn, �5 Xا��� �U� أن
ذا��=	 وآ�o=	 ، و��ن �P_ ا��وا=�ت ا��� 

�2�-/ �
  33   ......................................................  ا/�

 �* ��3-� .-3# �

� ُروي أن هللا #���. � ��B��Cـ ا
 _�P ن��#3-. *)� إ�R* B ا�G)"�، و

  35   ....................................  وا=�ت ا��� ا/�
� /-��2 ا��

�وا=C�* 1-1 ���2 أن هللا #���. �-َّ�  ��B��Cـ ا
��ة /�Mة آBف ���ن وأن �8*� #���.  .C�*
���"�ا/Y ا��� #��� �� أ�-. �8وة ، و��ن 
 O�� �ھ@ه ا��وا=1 وأن *"�رھ� ھ _�P

  38   ............................................................  ا;���ر

!!! ـ اد/�ؤه أن أھ� ا��3ھ-�1 �ـ�,�ا =�>
�ن ��اء 

  41  ...........................  د د/�ى دون اCــ�)�د إ�. د���*�3

ـ ھ� ���2ء ا�
@اھO ا;ر�1 ا�
����ون =@*�ن ا;�L/�ة 
  42   .........................................................................  !؟
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ـ   

 �C1 ا����U�-G-� O�� دري ا�@ي����د ا��/Bر ا�ـM(* ـ
 �(�ا���در �� ، وUE-1 ا����? /	 ا��)�X5 ا�
�S�د 

 �� 1�
�# 	  49   .........  *�ـ1�k *	 أھ� *�ـ��� ا�����ةو�	 ا/���د ا


1 ا��-�ك ا�@=	 ��,�ا أ�5ب إ�. ا��)1 ، وأ#��ع  ـ ھ��أ
  51   ...........................................  !ا��-_ =@*�ن ا;�L/�ة ؟

  53   ...........  !ـ ھ� ا;�L/�ة *@*�*�ن /)� ر�Sل ا��3ح وا����=� ؟

ـ UE-1 ا����? /	 أن *)�32 �� اB��CBل =cدي إ�. أن 
  55   ....................  ا��)�-1 *@*�*�ن /)� ر�Sل ا��3ح وا����=� 

�L;ء ا�
/�ة ا�[��ر أ/-)�ا ���#�2 ـ اد/�ء ا����? أن /-
 �* _�P ن��و#���2 ورS�/�2 إ�. *@ھO ا��-_ و

  57    ..............................................................  أ�C)� إ��� 


��U� 1�k=1 ـ 
�1 ��*�م ��G ا��=	 ا��ازي �# 	ـ ا#�2م ا
وھ� ا���ل �[��c ا;د�1�k�* �� 1 ��وث ا;S��م ـ 
 ��� �

� ظ�2 �� *	 �8*� دون �5اءة *� ��ه *���

��X ذ�](  59   .................................................   ا��"�=} 


� ا�3�=)� وو��ه إ*�م ا���*�	 �* �ـ ��ن /���ة اp*�م أ
���ة ا;�L/�ة/ 	/ �S�G= �� �
  60   ...............................  وأ,2


1 ا;�L/�ة وإ�. أي �ـ ��ن *� ا�@ي رgS /)� ���ر أ
  �L............................................................   63ء ر�S�ا 

ـ ا�1����M وا�
��[�1 وا��)1�U و���R *	 ا��)�-1 أ��L=�ن 
  64    ..............................................................  �� ا�����ة 


2�ر ـ *	 أ��Cب ا���د S ����/ 	/ 1-���R *	 ا��)�
[� *� =�وى /	 اp*�م أ�
� دون  Y-ا��� �ا;*1 ھ

  65   .........................................  درا=1 ��م 1�K اCp)�د إ���

 {�"= ً�R=�� 8مCpا �� �F�= ـ اد/�ء ا����? أن ا�@ي

�3د إ8C*� وا��اً *	 أھ� ,�-�� ، وا��د /-��   ................   66  

�L;ا _��F �3� 	/�ة �� ـ اد/�ء ا����? أن ا����� ا

�ن و�� ا�3��Bج ��=? ا��uد �� ا�����ة ، =p1 ا���*

  67    ..........................................  و��ن knF ا����? �� ذ�]
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ـ   

�ً ��  ـ اد/�ء ا����?@أن ا	 ��3 ر�
� هللا ��ن *�@
���#� ، *�3د اد/�ء دون ا�C)�د إ�. د��� /........................   69  

���ة  ـ  o)�ء ا����?/ .-/ ���C 	
�ن R/�2ري وا���
 X�  69   .........  *� /)�ھ
� *	 ا�G-� �� ا�����ة ا��ار*� ، و��ن 

  71   .................................  ـ  ا���Cاض ا����? *�اg�P ا�����ة 

=U-�G�ن *g أھ� ا��)1 أن ا;�L/�ة  ـ  اد/�ء ا����?
 �Fآ .�� ��وا�3
�/1 �� ا�����ة *	 أول *"�ر ا��-

z�  71    ................................  ا��
���ت ، *�/�ا 1�D5 وا��ة �

  

�Lر ا�	 (): ـ  ا�h"6"ع اOول   

*"�ر ا��-�� /)� ا;�L/�ة ھ�  ـ  اد/�ء ا����? أن
��  72   ............  ، وأ,�2 =��*�ن ا���� /-. ا�)�� /)� ا����رض ا��

��وأن  ـ ��ن أن *"�ر ا��-�� /)� ا;�L/�ة ھ� ا���� وا�)
اB��CBل /)�ھ� =[�ن �;د�1 ا���-�1 وا;د�1 

1�-�  72   ............................................  /-. و�S ا�����P  ا�)

 ����م /-. ا�)* ��   73  ....................  ـ #��P} 5�ل ا;�L/�ة إن ا��

 ��B8ف ا���F1 ا�k�* �� م ا��ازي�*p8م ا� {�P�#  ـ
 1�-�  78  ...............................  ا��1��n ا���-�1 وظ�اھ� ا;د�1 ا�)

 �-�
�1 ر�
� هللا =��ل �S�ب #��=� ا����� ا���# 	ـ  ا
 ً���n5 	]= �� إذا ��
   79  ......................  ا����n /-. ا����� ا��


��U� 1�k=1 ـ وھ� S�از
�1 ��*�م ا��ازي �# 	 ـ ا#�2م ا

أن =[�ن �� ,bU ا;*� د��� /�-� =)�X5 *� دل /-�� 
ا���آن ـ و��ن أ,* l��� �2�S�دة �� ا�
"�ر ا�@ي 

 1�
�# 	  s/  ..................................................   81اھ� إ��� ا

ـ #��P} 5�ل ا;�L/�ة k,� �5 وl�5 �� ا�[��ب وا��)1 
�U� ��*	 8Fل /�د  ظ�اھ� *	 ا/���ھ� /-. ظ�ھ�ھ� �

1-R*;ا 	82   ...............................................................  *  


�1 ر�
� هللا�# 	*�c=  )) �-� lPول ا���=? ا����C ـ ا
. أن =�
�� #kو=8ً  و =�
� ذ�] #U���اً )) #��,� k=83  ............   و  
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ـ   

�X ا�)"�ص ا���آ,�1  ��U= هللا �
ـ اp*�م أ�
� ر�
، وھ@ا *� =�
�� ا;�L/�ة  وا�)��=��E .-/ 1 ظ�ھ�ھ�

  k#  ......................................................................  84و=8ً 

 @F;ا OS�= هللا �

�	 ر��R/ 	 {��K 	 �
�* ��Mـ ا�
و=�ى �� ����o 1�ت ��E ذ�]  u=�ت ا���آ,�1>�ھ� ا

 �2ا�>�ھ� �o����n5 ً�#ً أن #�
� اu=�ت /-. أن ا�
�اد 
  ��E  ...............................   85 ا�>�ھ� ا�@ي ���ت � ��5 ذ�] 

 B 1(�ص ا�[��ب وا��ن ,"kـ #��P} 5�ل ا;�L/�ة 

* l	 �M/ة /�ارض -C إذا Bإ 	��   ��U#  .......................  88 ا��

���ة  ـ ا#�2م ا����? ��Le/�ة kن ا��)1/ �2 l�R= B
      91  .....................................  /)�ھ� ، و��ن 8nن ھ@ا اB#�2م

 l�R# B 1=د��uن ا;��د=? اkـ  #��P} 5�ل ا;�L/�ة 
���ة / �2  .................................................................  91  

kن روا=1  gn�= �,kـ ا#�2م ا����? ��*�م ا��ازي 
 �,k��)��1 ���ا���2 و�U>�2 و ,1�1 �-�2 *>)ا�"��

 �2�Pأ��د=? و 	ن �� ا�"����k gn�ا�s,�د15 ، =
   92  .............................................  و��ن أن ھ@ا *�X #�ھ�


�1 ر�
� هللا =��ل kن ��F ا��ا�� ��U= B ا��-�   �# 	ـ ا
��ا�	 وkن �� ا�"��* 1	 z-i= �5 أ���,�ً  B94  ...................  إ  

 �3# B �5 ة /)�ھ����ـ ا#�2م ا����? ��Le/�ة kن ��O ا��
�� ا�
�1�UK 1 *)�2 آ=1 أو ��=�Rً ، و��ن #3)�� �� ذ�] 

  .............................................................................  96   

��*�ن = �2,kـ ا#�2م ا����? �-"����	 *	 ا;�L/�ة 
     97  ................  ا�[M_ وا�@وق /-. ا�)x ، و��ن #3)�� �� ذ�] 

 1�s(* ف ا�"��� ����ن�1 ا��"
�ـ ,"�ص /	 ���ر أ
  97  ..................................................  ا�[��ب وا��)1 /)�ھ� 

  

 (��P�ع ا"h"6�ـ ا :N���# ت و<"د هللا�koإ  

257



ـ   

/-. إ��oت  ��اً ا����? ��Le/�ة kن /)�ھ� د��8ً وا ـ ا#�2م
و��ن #3)�� �� ذ�] ،  وS�د هللا ھ� د��� ا���وث وا���م

  ..........................................................................  100  

k,��R= �2�ن أن هللا #���. ��b ـ 5�ل ا����? /	 ا;�L/�ة 
 �� B12 وS �� Bو ً�
�S Bو ً�P�/ Bھ�اً و�S

  103   ..........................  ، و#��P} 5�ل ا;�L/�ة �� ذ�] *[�ن

اً *	 ا����? ��Le/�ة k,�2 =)[�ون ���R ـ ا#�2م
، و��ن  هللا #���. ����P. وا�ODi وا�CB�اء �UKت

  105   ............................  #3)�� �� ذ�] و#��P} 5�ل ا;�L/�ة

  

 G��P�ع ا"h"6�ـ ا :��  ا�	";

ا����? /	 ا;�L/�ة kن ا������ /)�ھ� ھ� ,�U ـ 5�ل 
1�s3وا�� Oوا����� Xا����� �U,1 أو ا����د و�(Rا��  ،

  108   ...................................  و#��P} 5�ل ا;�L/�ة �� ذ�]

هللا  ا����? ��Le/�ة k,�2 =)[�ون ��UK Xت #�2مـ ا
و#��P} 5�ل ا;�L/�ة ،   #���. �����S وا��� وا���	

  110  ............................  �� ذ�] ، وا��Uق �	 ا��U��� واp,[�ر

�� ا�@ي ھ�  ـ  ا#�2م��ا����? ��Le/�ة kن ا������ ا��
���#�2 إط�58ً / O�� �� �� ذ�� B 1ھ��ا;� ����وأ,�2  #


��  111  ............................  ، و��ن #3)�� �� ذ�]  �ة=����,� 

ا����? ��Le/�ة k,�2 =)[�ون ا�
���1  ـ ا#�2م
1=�nUا�  ��i ������ن إن *	 آ*	 = �2,k
sه إ=�ھ� Eو

 {S�2 رD�
� ھ� *�-� وأن ,A� �<(ا� Y=ط�
��"��� ��Uه �2D� .Uن #3)�� �� ذ�]،  وا����  115  ...........  و

#[��U  ا����? ��Le/�ة kن Bزم 5���2 ـ ا#�2م
  118  ......................  ، و��ن #3)�� �� ذ�] وا�"�ر ا;ول  ا���ام

  

 Q'3ا�ع ا"h"6�ا��6�ن: ـ ا  
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ـ   


�ن *�1�S  ا#�2م ـ  =p1 ا�k�* �� �2,kا����? ��Le/�ة 
1�
2S ، �(�� �2S Oن #3)�� ��  وأ,�2 /-. *@ھ��و

ذ�] *# g��P} 5�ل ا;�L/�ة وأد���2 *	 ,"�ص 
  119  ..........................................................  ا�[��ب وا��)1


�ن و�	 *@ھO ـ ��ن ا��Uق =p�2 �� اS ل�5 	�
   121  ...............................................................  ا;�L/�ة 

ا����? ��Le/�ة B �,k دا/� ـ /-. *@ھ��2 ـ  ـ  ا#�2م
 ����ص ا�)�� K-. هللا /-�� وC-� أن =��ل /
� أ

 Oهللا"ط�� Bإ�� إ B"  ،[ن #3)�� �� ذ���  123  ......................  و

  

 p�Z�ع ا"h"6�(3آن: ـ  ا�ا  

��ا /-. *@ھO أھ� ا����? ��Le/�ة k,�2 �� ـ  ا#�2م
وأن  ا��)1 وا�3
�/1 �� أن ا���آن �8م هللا G* ��E-�ق

   124  .............  ، و��ن #3)�� �� ذ�] هللا #���. =�[-� [8م *�
�ع

ا����? إ�. ا;�L/�ة أن �8م هللا #���. = B�K_  ـ  /sو
  124  .........................  ، و��ن ��nF �� ذ�] ����G وB ا�M,pء

ا�@ي =��R�,� �  ـ 5�ل ا����? /	 ا;�L/�ة kن ا�[8م
 �2,k��)bU وا�2� �*�2#  ��#���. ھ� *�). أز�� أ�ي �5
ا���C�ا /-. ذ�] ����l ا�
)��ب ��nFe ا�)"�ا,� ، 
و��ن #3)�� �� ھ@ا اB#�2م *g ذ�� �X أد���2 *	 

 1   125  ..................................  ا���آن وا���=? وأ5�ال ا�"��

�b �8م هللا �ـ 5�ل ا����? /	 ا;�L/�ة k,�2 ��5�ا /	 
  127  ....................   ، و#��P} 5���2 �� ذ�] ��ف وK B�ت

هللا Y-F ـ  ا#�2م ا����? �X ا;�L/�ة k,�2 ��5�ا إن 
�_ إ�. ��K �� ��s,أ �o ظ�U�
ا���آن أوBً �� ا�-�ح ا�


�ء ا��,��C  [ن #3)�� �� ذ���   130  ..................................  ، و

 �2,kاU-�F�ا �� ا�@ي /�� /	 ـ  ا#�2م ا����? ��Le/�ة 
2 ��U(ل ا�[8م ا�����آن �-� �� وا�)>� ا���U-ا ا�@
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ـ   

�=��S ��2 ھD�� ھ� *�
� K-. هللا    �2D�و�5ل 
�-Cن #3)�� �� ذ�] /-�� و��  130  ...................................  ، و

��*�*�	 ا���85,� وا�3�=)� ا;��L=�	 ـ  ا#�2م ا����? 
��Bن kن ا�@ي /�� /	 ا�[8م = �
2,k2@ا   ��U(ا�

�=��S �ھ �U-ن #3)�� �� ذ�] ا���  131  ............................  ، و

����ن إن = �2,k��وف ـ  ا#�2م ا����? ���X ا;�L/�ة 
�
K-. هللا /-�� وC-� وأ,�2  ا���آن ا��اء ��S=� أو *�

إِْن ھََ@ا إBِ 5َْ�ُل [=�Dھ�ن @�] 5�ل *���M ا���ب 
 ِ�Mََ��ْن #3)�� �� ذ�]]ا��  133  ........................................  ، و

��ل Y-G ا���آن وأ,� =�=� = �,kـ  ا#�2م ا����? �-��S�ري 
  134  ................................  ، و��ن #3)�� �� ذ�] ��� ذ�]أن =

  

  ا�(�ر: ـ  ا�h"6"ع ا�2�دس 

�2,kوأ,�S  �2ؤوا )>�=1 ا�[�O ـ  ا#�2م ا����? ��Le/�ة 
1"��F 1=��S �2�|* ��  أي �5رة �-��� أو �U(# �2,وأ

#��ok ، و��ن #3)�� �� ذ�] *g ذ�� أد�1 ا;�L/�ة *	 
O�]ت ا���oآن ا�[�=� /-. إ��  135  .............................  �-��� ا�

 ��Uرة �-��� /-. ا���ـ  #��P} 5�ل ا;�L/�ة ��oAت ا�
 ��-Fو ��Uه �� إ=�3د ا���ok# �U,136  .................................  و  

  

 Q'�2�ع ا"h"6�ت: ـ  ا�," Z6�5 وأ*��ل ا�kk2�ا  

�2,k=)[�ون ا��z ا���دي �	  ـ  ا#�2م ا����? ��Le/�ة 
Aط8ق ، و��ن #3)�� �� ذ�] Oَّ��
  137  ..................  ا���O وا�

L;ل ا�5 {�P�#  ـ �� O��ا� ��ok# �U(ا�
��Oَّ ، �/�ة 
��U, أو ��okت ا����oإ .-/ O#��= �* ن��  137  .........................  و

  

 -�P�ع ا"h"6�5: ـ  ا�\�i�56 اCT�ا  
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ـ   

=)U�ن أن =[�ن ��Mء *	 ـ 5�ل ا����? /	 ا;�L/�ة إ,�2 
1
]� .-/ 1-
�M* 1-/ .���# أ���ل هللا  {�P�#و ،

      139  .........................................................  5���2 �� ذ�] 

����ن 3�از أن =�L �-G/�ة إ,�2 =ـ  5�ل ا����? /	 ا;
هللا �� ا�)�ر أx-F أو����� و=G-� �� ا�3)1 أ��3 

دون أن =@�� *� ا�C)�وا إ��� *	 ا���=?،  ا�[�Uر
  141  .....................................  و#��P} 5���2 وا�2�B��C ذ�]

  

 Q
  ا�kA"ات:  ـ  ا�h"6"ع ا�	�

�2,k��رون أن إر�Cل  ـ  5�ل ا����? /	 ا;�L/�ة =

1��M ا�-� gSرا �Cق ا���K .-/ د��� B �,1  وأD�


وأ,�2 =)[�ون �Kور ا�@,O /	  ا�)�� إB ا�
�s3ة
   143  ...................................  ، و#��P} 5���2 �� ذ�] ا;,���ء

-"����	 *	 ا;�L/�ة U= �2,k��ون ـ  ا#�2م ا����? �
  146  .....................  ا���� #U���اً ��n*�5ً ، و��ن #3)�� �� ذ�]

  

 3d���ع ا"h"6�ـ  ا :s�k)	�وا -�2T	�ا  

=)[�ون أن =[�ن �-���  �? ��Le/�ة k,�2ـ  ا#�2م ا���
{��،  وا��nUة *�3ل �� ا��[� /-. ا;��Lء ����	 وا�

   148  ...................................................  و��ن #3)�� �� ذ�]

 �2,k����ن إن ا��Mع �5 ـ  5�ل ا����? /	 ا;�L/�ة =
��
� ھ� ��5} �� ا�� �#k=  {�P�#ان ، و�8م ا���=A�

  150  ..........................................................  5���2 �� ذ�]

  

 3j$ دي�T�ع ا"h"6�ـ  ا :B/و�	�ا  

����ن ���kو=� ا�@ي ھ� = �2,kـ  ا#�2م ا����? ��Le/�ة 
  152  ..............................  و��ن #3)�� �� ذ�]#��=_ �-[8م ، 

  153  ..............................  ـ  أ*k�-� 1-Rو=� ا�"��} /)� ا;�L/�ة 
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ـ   

ـ  #U��� أ*�2ت ا�
c*)�	 رP�ان هللا /-�2	 ���=? ,��ي 
      158  ........................  /-. ظ�ھ� ا�
�). �o /�و�2	 إ�. ا��kو=�

�Le/�ة k,�2 و�Sوا �� ا��kو=� *�2�ً ـ ا#�2م ا����? �
��� أوھ�*�2 ، -�Fا����رض ا�@ي ا 	* ً��-�و��ن 3#)�� /

  159  ..................................................................  �� ذ�]

 	* x(� ��� �=وk# B _-�ا� Oـ  اد/�ء ا����? أن *@ھ
      162  .........  ا�)"�ص ا��M/�1 إط�58ً ، وإ��oت أ,� �8م *)��ض 

ـ  #��P} 5�ل ا;�L/�ة /	 �X ا�)"�ص إ,�2 #�ھ� 
   ���M  ..................................................................  164 ا��

ـ  ا#�2م ا����? ��*�م أ� ��*� ا�siا�� k,� ا���ى /-. 
 X�(= �
اp*�م أ�
� ، و��ن 1�K 5�ل اp*�م ا�siا�� 

  164  ...........................................................  �8م ا����? 

ـ  ا�3�اب /	 #��ؤل ا����? �� =[�ن #kو=� ا;�L/�ة 
 �Mو=� ا���ط)�1 �-��? وا��k#اً و�����2ً و#=s(# هللا �-��

  �U�!  ...........................................................  165اً وردة ؟

 1�
�# 	وهللاُ ���C,� و#���. أ/-� (( ـ  ا�3�اب /	 5�ل ا
 �2<= B ��U, � _Kن �8*� ا�@ي و�أن =[ 	وأ�[� *

      167  ....................................  )) *)� إB *� ھ� ��U أو 8Pل 

�X ا�)"�ص  g* �=وkهللا ا�� �

�1 ر��# 	ـ ا�G�Cام ا
   167  .............................................  ا��اردة /)� أھ� ا�[��ب 

  

 3j$ (��P�ع ا"h"6�ت: ـ ا��  ا��62

ـ ا#�2م ا����? ��Le/�ة kن *�>� أ�اب ا�����ة و*)�2 
و��ن 3#)�� �ب ا�"�Uت *"�رھ� /)�ھ� ا���� و��ه ، 

  169  ..................................................................  �� ذ�]

ـ  5�ل ا����? إن *�1�k ا��ؤ=1 *"�رھ� /)� ا;�L/�ة 
 ، ً��* ���	 ا���� وا�) Y=�Uم ا���/ �� ��nF ن��و

�Y و5�/�2�# 	�  S  ...................................  171�از ا��ؤ=1 و
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ـ   

5 {�P�# ة �� ـ�/�L;ل ا�ت���
�2 ;ن ا����  ا�� 	*c,
�2��2�����C و;ن ا��Mع �Sء  �]�= B ..........................  171  

و��b ھ)�ك أ�K *	 أK�ل ا�����ة : [ 5�ل ا����? ـ 
��oA#� أ�اً  ���2   =���� ا��(* �Kھ)�ك أ b�� �,أ �
� ،

  171  ..............  ، و��ن ��nF �� ذ�] ]g�n��= B ا���� إ��o#� أ�اً 

  

P�ع ا"h"6�3ـ  اj$ G�� :3�^C	�ا  

5�ل ا����? إن ا;�L/�ة =����ن ,�	 �U], B أ��اً ، ـ  
  175  ..................................................  و��ن ��nF �� ذ�]

5�ل ا����? إن ا;�L/�ة �� أ�U]= �2��� O-Eون *	 ـ  
  175  .............  ، و��ن ��nF �� ذ�] �5ل إن هللا S;�� B ��S��م

5�ل ا����? إن ا;�L/�ة =[�Uون *	 �5ل إن ا�)�ر /-1 ـ 
      176  .................................  و#��P} 5���2 �� ذ�] ا��pاق ،

5�ل ا����? إن ا;�L/�ة =[�Uون *	 =l�R /-� هللا و*	 ـ  
 �� ��nF ن���� /-. ط�=�1 أھ� ا�[8م ، و 	*c= ��

   177  ......................................................................  ذ�]

  

 3j$ Q'3ا�ع ا"h"6�5: ـ  ا�  ا�TL�'5 وا�

  

 3j$ p�Z�ع ا"h"6�ت: ـ ا�^L�ا  

  

GTk�6�ت ا	ـ #  

  

و��ن ���)�X5 و*[��ة ا���� ، ـ  ا#�2م ا����? ��Le/�ة 
      180  ..........................................................  #3)�� �� ذ�]

ـ  ,�� ا����? /	 ا;�L/�ة أ,�2 ��5�ا 3�از أن =�ى 
�;,��b ، و#��P} 5���2 �� ذ  1�
�Mق ا���� .
ا;/

 [�  .......................................................................  180  
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ـ   

ـ  ,�� ا����? /	 ا;�L/�ة أ,�2 =����ن �1����C ا�123 
2��5 {�P�#ت ا��ؤ=1 ، و��oA� �� �� �Y هللا #���. و

  180  ......................................................................  ذ�]

 �Fدا B ن إن هللا����ـ  ,�� ا����? /	 ا;�L/�ة أ,�2 =
 �2��5 {�P�#و ، ���# B�5 و�� Bو �Sر�F Bا����� و

  181  ..................................................................  �� ذ�]

 �i-�= �� 	* نkـ  ,�� ا����? /	 ا;�L/�ة أ,�2 =����ن 
 �-Aط8ق وأن /-. �� *[-_ إذا  @Fاc* ��E ع�Mا�

ا����� ووS�د هللا #���. C	 ا��[-�_ أن =)>� �� ��وث 
  183  ............................................  ، و#��P} 5���2 �� ذ�]

 1�
�;�nFء ا��- �-�
ـ 5�ل ا����? kن ��O ا;�L/�ة #
�2,�]Cف ا;رض و�5� �2D�وأ,�2   /	 ا�[�ن ���ل 


�ھ��ھ� ��5�ا [�و=1 ا;رضS ن أن��  184  ...........  *���ط1 ، و

 �2
���=� ا�[�
��ء وأن #��= 1�
�# 	ـ ا�Lpرة إ�. 5�ل ا
، وإ�. د/�ة ا����2ري إ�. ا85pل  �L *	 #��=� ا���أ

  184  .............................................  !!!*	 ا�)>� �� ا�)3�م 


�ن ھ� ا�
���1 أو : [ ـ 5�ل ا����? =p�5ل إن ا 	و�� *
�S�* �2� Y=�"ذ�]] ا�� �� ��nF ن��  186  .....................  ، و

 O�]1 ا�=�<(ـ  5�ل ا����? /	 ا;�L/�ة �S �2,kؤوا 
 ، 1/�  188  .........  و��ن ��nF �� ذ�]وأ,��F 1=��S �2"1 وأ,�2 

 O�", �(* ة�/�Le-� 1���"-� ن �� ذمkـ  5�ل ا����? 
  188  ................................................  و��ن ��nF �� ذ�] ،

 ����ـ  ا#�2م ا����? ��Le/�ة k,�2 أدF-�ا �� ا8Cpم /
 1��ط-1 *
� ��ن /-�� �1UC8 ا���,�ن و*��M� ا�"�

  190  ...................، و��ن #3)�� �� ذ�]!!! وز,�د15 أھ� ا�[��ب 


�1 ـ  5�ل �# 	B وا��/ �2,kا����? /	 ا;�L/�ة 

1 ���ى ���U��k# O ا�����ة ا��اCـ1�n ، و��ن أن ���*

 ��U, 1�
�# 	  192  ...................  ھ@ا #��=_ �-��ر=� ا�@ي دو,� ا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
يدنا محم�د ب�ن الحمد ل رب الع�المين، والص�الة والس�الم عل�ى عب�ده ورس�وله س�

 .عبد هللا، إمام النبيين، وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين
، "وقفات مع الباحث الثاني حول عقائ�د األش�اعرة ف�ي ح�وار ه�ادئ"وبعد، فهذه 

أكتبها إليضاح ما التبس على بعض الن�اس ف�ي بع�ض مس�ائل االعتق�اد، س�ائال الم�ولى 
وينفعني بأجرها يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللاَ بقل�ب  جل جالله أن ينفع بها،

 .سليم
 :الباحث األول والباحث الثاني

إل�يهم كالم�ا بعي�دا في�ه كان أحد الباحثين قد كتب بحثا ف�ي عقائ�د األش�اعرة نس�ب 
لروح العلمية والمنهج العلمي، مشتمال عل�ى ل وكان بحثه مجانباعما يقولونه، كلَّ البعد 

م�ن وفقه هللا ذلك الباحث األول بينت بعض ما وقع فيه كتابا كتبُت ف ،اءخطر من األكثي
 ".عقائد األشاعرة في حوار هادئ مع شبهات المناوئين" هالمجانبة للصواب، وسميت

علم�اء نس�ب لجماع�ة م�ن  التبيين واجب ش�رعي، ألن ذل�ك الباح�ثال يخفى أن و
، فأدى ذلك إلى نسبتهم إل�ى فهم بعض ما قالوها بها وأخطأ في المسلمين أقواال لم يقولو

الم�ؤمن أعظ�م عن�د هللا  وحرم�ةُ  !الضالل واالبتداع والحكم عليهم بأنهم م�ن أه�ل الن�ار
 . تعالى من حرمة الكعبة، فال يجوز السكوت

واب��ن أب��ي ش��يبة واب��ن أب��ي عاص��م ف��ي اآلح��اد والمث��اني  لحمي��ديه��ذا وق��د روى ا
 :ق�الأن�ه  عالق�ة ب�ن زي�اد في الكبي�ر م�ن ط�رق ع�ن وابن ماجه وابن حبان والطبراني

 وس�لم عليه هللا صلى هللا رسول لونأيس بااألعر شهدت: قال شريك بن أسامة سمعت
 م�ن اقت�رض من إال الحرج هللا وضع ،هللا عبادَ " :فقال ؟كذا في كذا في ناحجُ  علينا هل

ع�ن  135س�نة  زي�اد ب�ن عالق�ة ثق�ة م�ات". [وهلك جرِ حَ  الذي فذلك شيئا أخيه عرض
 . فالسند صحيح ].صحابي شريك بن أسامة. مئة عام

 الض�يق ع�نكم وض�ع ق�د وج�ل ع�ز هللا نأ أراد: في تفس�ير الح�ديث قال ابن قتيبة
: وقال ابن األثير .المسلمين أعراض من تنالون فيما الإ حرج فال ،لكم وفسح الدين في
  .القطع أي ضرْ القَ  من افتعال وهو ،بالغيبة وقطعه منه نال أي

ب�ن ك�دام ع�ن ع�ون ب�ن عب�د هللا ب�ن  مس�عر ع�ن وكي�ع وروى ابن أب�ي ش�يبة ع�ن
 لق�د": ال�درداء أم فقال�ت ،رُ آَخ� علي�ه فرد ،رجل في رجل وقع: قال أنه عتبة بن مسعود

أم ال�درداء و .والسند صحيح ."النار لفح هللا وقاه أخيه عرض عن ذب من إنه, غبطتك
، فرحمه�ا هللا رحم�ة من ثقات التابعينء وهي فقيهة زوجة الصحابي أبي الدرداهُجيمة 
 .واسعة
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 ع�ن محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي ليل�ىع�ن  وكي�ع وروى اب�ن أب�ي ش�يبة ع�ن
 أب�و فق�ال ،رآَخ� عن�ه فرد رجل في وقع رجال أن الدرداء ألبي ابن عنبن عتيبة  الحكم

 ك�ان أخيه رضع عن ذبَّ  من": يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت: الدرداء
 ].ابن أبي ليلى ضعيف[ ."النار من حجابا له

ثم وقف أحد اإلخوة على م�ا س�طَّره باح�ث ث�ان ف�ي ه�ذا الموض�وع، ينتص�ر في�ه 
للباحث األول، فأرسلَه لي وسألني أن أعلق عليه، وهأنذا أجيب�ه به�ذا اإليض�اح، تبرئ�ة 

ف�ي وفق�ه هللا ث الث�اني للذمة، وقياما بواجب النصح لألمة، معلقا على بعض كالم الباح
 .، وفيها غنية للفطن اللبيب إن شاء هللاهذه الوقفات

 :الحوار والمناظرة
الباح�ث إذا أخلص قبل الدخول في هذه الوقفات فإنني أرى أن المباحثات العلمية 

أمر طي�ب، وفيه�ا فائ�دة كبي�رة لم�ن يق�رأ ك�الم الفرق�اء هي نيته وتحلى باإلنصاف فيها 
 .فبهدوء وعمق وإنصا

رحم�ه هللا  اإلم�ام الغزال�يوهذه المباحثات العلمي�ة ن�وع م�ن المن�اظرة، وق�د ب�ين 
م�ن بع��ض  م�ا ق��د يق�ع ف�ي كثي��ر منه�ا م�ن آف��ات، ف�أقتبسُ ف�ي إحي�اء عل��وم ال�دين تع�الى 

 المباحث��ةَ  ةالمن��اظر م��ن غ��رضيك��ون ال أن ينبغ��ي :ف��أقول كالم��ه رحم��ه هللا مقاص��د
 الخ�واطر وت�واردِ  العل�م ف�ي النظ�ر عل�ى نَ والتع�او ،مطل�وب الح�ق ف�إن ،الحق إلظهار

ال  مجته�دا رالمن�اظِ  يك�ون أنينبغ�ي ، وه�و م�ن ال�دين، ولك�ن مفيدبغية الوصول للحق 
ه، رجحانُ� ل�ه ظه�ر م�ام�ا ك�ان يعتق�ده وانتق�ل إل�ى  تركَ  الحق له ظهر إذا، بحيث مقلدا
وكلم�ا الح  ،هيترك� لم مذهبه ضعف له ظهر فلو االجتهاد رتبة له ليس المقلد الذي فأما

 فائ�دة ف�أي، ه�ذا ع�ن اجواب� أص�حاب م�ذهبنا عن�دلع�ل  يق�ول له ما يوافق م�ذهب غي�ره
 ،ض�الة كناشد الحق طلب فيالمناِظر  يكون أنكما ينبغي  ،!!؟ المناظرة في مثل هذال

م�ن ين�اظره  وي�رى ،يعاون�ه م�ن ي�د عل�ى أو ي�ده عل�ى الض�الة تظه�ر أن ب�ين قيفرِّ  ال
 ف�هعرَّ  إذا يش�كرهب�ل  ،خص�ما الللوصول إلى الضالة المنشودة، له  معيناو دربه رفيقَ 
 ص�احبه ه�هفنبَّ  ض�الته طل�ب ف�ي طريق�ا أخ�ذ ل�و كم�ا ،الص�واب ل�ه وأظهر الخطأ وجه
 .به ويفرح يكرمهبل  ،يذمه وال يشكره فإنه ،آخر طريق في أنها على

 ل�ه رظه� إذاال مقل�دا، بحي�ث  مجته�دا رالمن�اظِ  يك�ون أنينبغ�ي "وما أجم�ل قول�ه 
 ل�ه ل�يس المقل�د ال�ذي فأم�ارجحان�ه،  ل�ه ظه�ر م�اترك ما كان يعتق�ده وانتق�ل إل�ى  الحق
وكلم�ا الح ل�ه م�ا يواف�ق م�ذهب  ،يترك�ه ل�م مذهب�ه ض�عف ل�ه ظه�ر فل�و االجته�اد رتبة
 .فرحمه هللا رحمة واسعة". هذا عن اجواب أصحاب مذهبنا عندلعل  يقول غيره

وأم��ا : "ى ف��ي كت��اب االقتص��اد ف��ي االعتق��ادق��ال اإلم��ام الغزال��ي رحم��ه هللا تع��الو
ى علي��ه إال أولي��اء هللا تع��الى ال��ذين أراه��م هللا الح��ق حق��اً وَ رف ف��ال يْق��اتب��اع العق��ل الِص��

على فه�م الع�امي  اهم على اتباعه، وإن أردت أن تجرب هذا في االعتقادات فأوردْ وقوَّ 
إنه مذهب األشعري لنفر  المعتزلي مسألة معقولة جلية فيسارع إلى قبولها، فلو قلت له

الظن باألش�عري، إذ  يئوامتنع عن القبول وانقلب مكذباً بعين ما صدق به مهما كان س
أمراً معقوالً عن�د الع�امي األش�عري ث�م  وكذلك تقررُ  ،بامنذ الصِ ذلك في نفسه  حَ بُ كان قَ 
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 ،التك��ذيب ىل��إتق��ول ل��ه إن ه��ذا ق��ول المعتزل��ي فينف��ر ع��ن قبول��ه بع��د التص��ديق ويع��ود 
فإنهم  ،!بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم !ع العوامولست أقول هذا طبْ 

ف�ي ـ فه�م  ،بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل ،في أصل التقليد لم يفارقوا العوامَّ 
 ب��ل يطلب��ون طري��ق الحيل��ة ف��ي نص��رة م��ا اعتق��دوه حق��اً  ،ال يطلب��ون الح��قـ نظ��رهم 

ق�الوا ق�د ظفرن�ا بال�دليل،  اعتق�ادهمإن صادفوا ف�ي نظ�رهم م�ا يؤك�د بالسماع والتقليد، ف
وإن ظه��ر له��م م��ا يض��عف م��ذهبهم ق��الوا ق��د عرض��ت لن��ا ش��بهة، فيض��عون االعتق��اد 

م�ا يوافق�ه، وإنم�ا  م�ا يخالف�ه وبال�دليل ك�لَّ  وينبزون بالشبهة ك�لَّ  ،ف بالتقليد أصالً قَّ لَ تَ المُ 
إل��ى ال��دليل ويس��مي مقتض��اه حق��اً  وينظ��رَ  وه��و أن ال يعتق��د ش��يئاً أص��الً  ،!الح��ق ض��ده

 وكل ذلك منشؤه االستحسان واالستقباح بتقدم اإلل�ف والتخل�ق ب�أخالقٍ  ،ونقيضه باطالً 
 ".منذ الصبا

 ينك�ر أن ل�ه يك�ن ل�م لقائل�ه مقل�دا ق�ولٍ  إل�ى صار فمن: "رحمه هللا قال ابن تيميةو
 ش�رعية حج�ة أح�دهما م�ع ك�ان إن لك�ن لقائل�ه، مقل�دا اآلخ�ر الق�ول إل�ى صار من على

 ق�ول عل�ى ق�وال ي�رجح أن ألح�د يج�وز وال ،ظه�رت إذا الشرعية للحجج االنقياد وجب
 ك�ان م�ن ب�ل حج�ة، بغي�ر قائ�ل عل�ى لقائ�ل وال قول على لقول يتعصبَ  وال دليل، بغير
 عن�ده ك�ان وم�ن ،ئْ يخطِّ� ول�م بْ يص�وِّ  ول�م فْ يزيِّ� ولم حْ يرجِّ  فلم التقليد كمَ ح مَ لزِ  مقلدا

 باط�ل، أنه تبين ما دَّ ورُ  حق، أنه تبين ما بلفقُ  منه، ذلك معسُ  يقوله ما والبيان علمال من
 /1: الفت�اوى الكب�رى. 24 /2: دقائق التفس�ير[ ".األمرين أحد فيه يتبين لم مافي وقفتُ و

 /5: منه��اج الس��نة النبوي��ة[ ".الج��زم ي��ورث ال التقلي��د ف��إن"وق��ال رحم��ه هللا ]. 175
196 .[ 

 الحجة ببيان إال اإلنكار فيها يسوغ ال االجتهاد ومسائل: "رحمه هللاقال و
 أهل فعل هذا فإن ،التقليد محض إلى المستند المجرد اإلنكار ال ،المحجة وإيضاح

فرحمه هللا ]. 160 /1: الفتاوى الكبرى. 13 /2: دقائق التفسير[ ".واألهواء الجهل
 . رحمة واسعة

وهو في العقائد من باب أولى، ألن : ة فأقولفإن قال قائل هذا في األحكام الفقهي
قُصاراه في الفقه أن يقول أخطأ فالن، وأهون ومن زلقت قدمه فيها فالخطر أعظم، 

وتحسبونه هينا { !!.فالن مبتدع ضال من أهل النار أن يقول شيء عنده في العقيدة 
 .}وهو عند هللا عظيم

س، ترى أحدهم مقلدا في من اإلشارة لحال بعض الناوال بد في هذه المقدمة 
يقحم نفسه في مضمار ليس هو من مع ذلك وبعيدا عن الخوض في األدلة، العقيدة، 

وقد يصل الحال ببعضهم إلى نصرة القول ئ، طِّ ب ويخَ ف ويصوِّ ح ويزيِّ أهله، فيرجِّ 
ط الناس واتهام اآلَخرين بما هم منه بريؤون، ظنا وغمْ البيِّن المرجوح وكتمان الحق 

، ألن الذي يقلده !! بزعمه هؤالء المبتدعة ه يرجو أجر ذلك وثوابه في مجابهةمنه بأن
فإن التقليد أن األمر في غاية الخطورة، وال يدري  ،الحق المطلق في ظنه هو صاحبُ 
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أتقولون على هللا ما ال {. ليس من العلم، وغير العالم ال شأن له فيما ليس له به علم
  .}تعلمون

بوا بما لم يحيطوا بل كذَّ "هو القائل في محكم كتابه المبين وصدق هللا العظيم و
 ". بعلمه

فمن رمى أخاه المسلم بالكفر أو االبتداع وال حجة له به سوى أن قلد َمن سبقه 
 .فحجته داحضة عند ربه

ومن المعلوم ما رواه البخاري في صحيحه عن نبينا صلى هللا عليه وسلم أنه 
ال يرمي رجل "، وأنه قال "كافر فقد باء بها أحدهماأيما رجل قال ألخيه يا "قال 

 ".رجالً بالفسـوق وال يرميه بالكفر إال ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كـذلك

أن يتقي هللا عليه أو االبتداع فالمسلم الذي يرمي أخاه المسلم بالكفر أو الفسوق 
كان كذلك فقد التقى  ، فإن تلك الكلمة تنطلق إلى من قيلت فيه فإنتعالى ويحتاط لدينه

إذ يكون بافترائه ، يكن كذلك فإنها ترجع إلى القائلالوصف بالموصوف، لكن إن لم 
، فإذا الً إذا لم يكن القائل متأوِّ  القائل أي والمراد من رجوع كلمة الكفر على. أحق بها

ال كان له تأويل بحيث لم يكن رميه لذلك المسلم بالكفر من باب تسمية اإليمان كفراً ف
  .إثم عظيمبها اً من الملة، لكن عليه يكون كافراً خارج

أن طال��ب العل��م لي��ق بيال  بع��ض المنتس��بين للعل��مف��ي ك��الم كلم��ات  وردتْ  ربم��او
ع�ن مثله�ا ألي�ق بم�ن وفق�ه هللا تع�الى لحم�ل  بها، ألنها من السباب، والترف�عُ  قلمهيلوث 

اء ف�ي الص�حيحين ع�ن النب�ي ج�أمانة العلم، ومن المعلوم أن سباب المسلم فسوق، كما 
  .صلى هللا عليه وسلم

أن وض��ارعا س��ائال  ،، مس��تعينا ب��ال تع��الىوه��ذا أوان الش��روع ف��ي المقص��ود
 :، فأقولوالسداد، وأن يوفقني لما فيه سبل الهدى والرشاد يلهمني الصواب

الفصل األول في الك�الم عل�ى رس�الة : قسمت الكالم في هذه الوقفات إلى فصلين
التعلي�ق عل�ى ملحوظ��ات ى م�ن أنك��ر الح�رف والص�وت، والفص�ل الث��اني ف�ي ال�رد عل�

 .الباحث الثاني وفقه هللا
 
 

مدى ثبوت نسبة رسالة الرد على من أنكر على الكالم في  الفصل األول
 الحرف والصوت لإلمام السجزي

في كالمه الرسالة المنسوبة لإلمام الحافظ أبي نص�ر وفقه هللا الباحث الثاني  ذكرَ 
لسجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت مستشهدا بها، مقلدا ف�ي ذل�ك بع�ض ا

أَجْل�ُت فيه�ا النظ�ر، ث�م عليه�ا،  ت االط�الع والتع�رفدْ فودِ السابقين في االعتماد عليها، 
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فأح�ب أن أذك�ر ال ينبغي أن تُنسب إلى ذلك اإلمام الكبي�ر، ول�ذا ، هي رسالة واهيةفإذا 
ع��رف م��ا م��دى قيمته��ا العلمي��ة وم��ا م��دى ثبوتِه��ا ع��ن اإلم��ام أوال ح��ال ه��ذه الرس��الة، ليُ 

  .الوقفاتبقية السجزي رحمه هللا، ثم أنتقل بعون هللا تعالى إلى 
رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت منسوبة ألبي نص�ر الِس�ْجزي، وه�و 

ق�ال ، وأب�و نص�ر ه�ذا 444عبيد هللا بن سعيد بن حاتم الس�جزي ال�وائلي المت�وفى س�نة 
ني ف�ي األنس�اب نق�ل الس�معاو. ك�ان أح�د الحف�اظ المتقن�ين: نه ابن ماكوال في اإلكمالع

: عن��ه وق�ال ش�يوخه معج��م ف�ي ذك�رهأن�ه النخش��بي  محم�د ب�ن العزي��ز عب�دع�ن الح�افظ 
: الذهبي ف�ي ت�ذكرة الحف�اظعنه وقال  .السنة أهل من ثبت ثقة متقن شيخ الحافظ، العالم

 طوي�ل كت�اب وه�و ،الق�رآن مسألة في الكبرى إلبانةا صاحب, السنة علم اإلمام الحافظ
 . والطرق بالرجال وبصره الرجل إمامة على دال, معناه في

، الواهي�ة ومن كان بهذه المثابة فيُستبعد جدا أن يكون قد صنف مثل هذه الرس�الة
  .ينناقلأحد الوليس بمستبعد أن تكون قد عبثت بها يد 

هذه الرسالة باألمر األهم، وإنم�ا األه�م ه�و ه�ل  وأيًّا ما كان الحال فليس من ألَّف
 .يجوز أن تُتخذ مصدرا يُعتمد عليه ؟؟

 :بعض البنود الحسنة في هذه الرسالة
ف��ي ه��ذه الرس��الة أش��ياء ه��ي م��ن الح��ق ال��ذي تؤي��ده األدل��ة، وه��ي ب��ذلك تس��تحق 

 :الثناء
يح لم�ا فكل مدَّع للسنة يجب أن يُطالَ�ب بالنق�ل الص�ح: "ـ فمن ذلك قول مؤلفها 1

يقوله، فإن أتى بذلك ُعلم صدقه وقُبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن الس�لف 
فم�ن رام النج�اة م�ن " :قولهكذا و". ُعلم أنه مْحِدث زائغ وأنه ال يستحق أن يُصغى إليه

فإن  ـ  لكتاب واألثر في كل ما يسمع ويرىا هؤالء والسالمة من األهواء فليكن ميزانُ 
ه للس�لف، وال يقب�ل م�ن أح�د ق�والً إال وطالب�ه واتباُع� ـ بهم�ا عرض�ه عليهم�ا كان عالماً 

 ".على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح
في االكتفاء بقول صحابي واحد نظر، ألن قول الصحابي الواحد ليس حج�ة  لكنْ 

إذا ك��ان ذل��ك وخاص��ة ! ف��ي مس��ائل الفق��ه، فكي��ف يك��ون حج��ة ف��ي مس��ائل العقي��دة ؟
وأم�ا الت�ابعون فه�م دون الص�حابة، وم�ن س�مع  ،الصحابي ممن س�مع م�ن أه�ل الكت�اب

  .منهم من أهل الكتاب فهو دون ذلك
ولو ك�ان ق�ول الص�حابي ال�ذي يقول�ه باجته�اده حج�ة عل�ى َم�ن بع�ده لَم�ا ق�ال هذا 

رواه  ".س�امع م�ن أوع�ى مبل�غ ف�رب الغائ�ب الشاهد فليبلغِ "النبي صلى هللا عليه وسلم 
 . البخاري في صحيحه

ع�ِرض م�ا ق�الوا نا أقلُّ ما يلزُم المرَء في بابهم أن يَ وخصوم: "ـ ومن ذلك قوله 2
على ما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم، فإن وجده موافقاً له ومستخَرجاً منه قَبِل�ه، 

  ".وإن وجده مخالفاً له رمى به
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 خي�را أن ال تك�ون ه�ذه المطالب�ة وينبغي أن يُضاف إلى ما قاله المؤلف ج�زاه هللا
مقص��ورة عل��ى ك��الم الخص��وم، ب��ل يج��ب أن تك��ون ش��املة لك��الم الم��وافقين ك��ذلك، 
ووجوب عرض أقوال أهل العلم على م�ا ج�اء ع�ن النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم يش�مل 

 .الموافق والمخالف دون استثناء
وص�ف ب�ه نفس�ه  وال يج�وز أن يُوص�ف هللا س�بحانه إال بم�ا: "ـ ومن ذلك قوله 3

ش�بهة ف�ي  أو وصفه به رسوله ص�لى هللا علي�ه وس�لم، وذاك إذا ثب�ت الح�ديث ول�م يب�قَ 
صحته، فأما ما عدا ذلك م�ن الرواي�ات المعلول�ة والط�رق الواهي�ة ف�ال يج�وز أن يُعتق�د 

 ".في ذات هللا سبحانه وال في صفاته ما يوجد فيها باتفاق علماء األثر
أن هللا سبحانه باالتفاق واحد حي قادر ع�الم س�ميع  أال ترى: "ـ ومن ذلك قوله 4

، وفي الشاهد ال يجوز وج�ود ح�ي !بصير قوي مريد فاعل وليس بجسم وال في معناه؟
أال ترى في الش�اهد " :قوله في موضع آخركذا و!". عالم قادر سميع بصير إال جسماً؟

ص�ير جس�م، وهللا س�بحانه ح�ي الحي الس�ميع الب أن الفاعل لألشياء المتقَنِة العالَِم الخبيرَ 
سميع بصير عليم فاعل وليس بجسم، وإثبات الصفات له عل�ى م�ا ج�اء ب�ه ال�نص عن�ه 
وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يوجب التجسيم والتشبيه، ب�ل ك�ل ش�يء يتعل�ق 
بالمحدثات مكيَّف، وصفات البارئ ال كيفية لها، فالتجسيم والتشبيه منتفي�ان عن�ه وع�ن 

 ."صفاته
ِمن العرش إلى ما تح�ت الث�رى مح�دود، وهللا س�بحانه ف�وق : "ـ ومن ذلك قوله 5

ث�م خل�ق المك�ان،  ،ذلك، بحيث ال مكاَن وال ح�دَّ، التفاقن�ا أن هللا س�بحانه ك�ان وال مك�انَ 
 ".وهو كما كان قبل خلق المكان

ك��الم ه��ذه البن��ود الخمس��ة م��ن ولي��ت المختلف��ين يلتزم��ون به��ذا ال��ذي ج��اء ف��ي 
 . ، ولو فعلوا ذلك ألسهموا في رفع الخالف الذي يمزق األمة ويشتت شملهاالسجزي
وه�ي ، ، وتس�تحق أن تُ�رد عل�ى قائله�اواهي�ةفي هذه الرس�الة أش�ياء كثي�رة لكن و

ده�ا وأعل�ق عليه�ا فأنا أورِ من نقد المتن الدال على عدم صحة نسبتها لإلمام السجزي، 
 :بعون هللا سبحانه

 
 :هذه الرسالة مع التعليق عليها بعض البنود الواهية في

م�ا ب�ين س�ماء إل�ى "وقال النبي ص�لى هللا علي�ه وس�لم : [فمن ذلك قول مؤلفهاـ  1
وف�وق ذل�ك بح�ر م�ا ب�ين أع�اله وأس�فلِه "كذا، حتى ذكر س�بع س�ماوات، " سماء مسيرةُ 

مثُل ما بين سماء إلى سماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال، كواهلهم تحت ع�رش ال�رحمن، 
". هم تحت األرض السابعة السفلى، وفوق ذلك الع�رُش، وهللا س�بحانه ف�وق ذل�كوأقدام

أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن أبي هريرة وجبير بن مطعم وغيرهما ع�ن النب�ي 
صلى هللا عليه وسلم بهذا المعن�ى، والط�رق مقبول�ة محفوظ�ة، وُروي ع�ن عب�د هللا ب�ن 

ر وأن��س ب��ن مال��ك وغي��رهم مث��ُل ذل��ك مس��عود وعب��د هللا ب��ن عب��اس وعب��د هللا ب��ن عم��
 ]. موقوفاً 
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ون��ص أحم��د اب��ن حنب��ل رحم��ة هللا علي��ه عل��ى أن هللا تع��الى بذات��ه ف��وق : "ث��م ق��ال
العرش وعلمه بكل مكان، وروى ذلك هو وغي�ره ع�ن عب�د هللا ب�ن ن�افع ع�ن مال�ك ب�ن 
أنس رحم�ة هللا علي�ه، وق�د رواه غي�ر واح�د م�ع اب�ن ن�افع ع�ن مال�ك ب�ن أن�س، وك�ذلك 

واه الثقات عن سفيان بن سعيد الث�وري، وروي نح�وه ع�ن األوزاع�ي، وه�ؤالء أئم�ة ر
 ".اآلفاق

 :أقول
 ح�ديث األوع�ال وق�الـ حسب النسخة الت�ي ب�ين أي�دينا ـ الرسالة  هذهذكر مؤلف 

بي�ر ب�ن مطع�م وغيرهم�ا ع�ن أخرج�ه أب�و داود ف�ي كت�اب الس�نن ع�ن أب�ي هري�رة وجُ "
لمعنى، والطرق مقبولة محفوظة، وُروي ع�ن عب�د هللا النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا ا

بن مسعود وعبد هللا بن عب�اس وعب�د هللا ب�ن عم�ر وأن�س ب�ن مال�ك وغي�رهم مث�ُل ذل�ك 
 ". موقوفاً 

أخرج�ه : "في الكالم المنقول هن�ا بع�ض الخل�ل، ولع�ل أص�ل ك�الم المؤل�ف هك�ذا
ي هري�رة وجبي�ر أبو داود في كتاب السنن عن العباس بن عبد المطلب، وروي ع�ن أب�

 ". بن مطعم وغيرهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا المعنى
جم�ع َوْع�ل أو َوِع�ل وه�و ت�يس : واألوع�الـ حديث العباس هو حديث األوع�ال، 

وفوق ... وفوق ذلك بحر ... ما بين سماء إلى سماء مسيرةُ " :ذا الحديثه وفي. الجبل
، وق��د رواه اإلم��ام "وهللا س��بحانه ف��وق ذل��كوف��وق ذل��ك الع��رُش ... ذل��ك ثماني��ة أوع��ال 

أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي ف�ي الس�نن واب�ن خزيم�ة واب�ن من�ده ف�ي التوحي�د، 
وهو في أكثر من خمسة عشر مصدرا من مصادر السنة، من أربعة طرق ع�ن س�ماك 
بن حرب عن عبد هللا بن َعمي�رة ع�ن األحن�ف ب�ن ق�يس ع�ن العب�اس ب�ن عب�د المطل�ب 

فهل ه�ذا الطري�ق م�ن الط�رق المقبول�ة المحفوظ�ة كم�ا . نبي صلى هللا عليه وسلمعن ال
  :يدعي كاتب النسخة ؟؟

، وثق�ه بع�ض العلم�اء وض�عفه جماع�ة، 123سماك بن ح�رب ك�وفي م�ات س�نة [
م ب�ن ُس�ليم كان يقبل التلقين، ورواية شعبة والثوري وأبي  :قال النَسائيو األحوص سالَّ

عب�د هللا ب�ن َعمي�رة . واح�د م�ن ه�ؤالءم�ن طري�ق الحديَث عن�ه  هذا أجدْ ولم  .عنه جيدة
. وق�ال اإلم�ام مس�لم تف�رد س�ماك بالرواي�ة عن�ه ،ذكره ابن حبان في الثقات مج�رد ذك�ر

، وه�و ال يُقب�ل فه�ذا إس�ناد ض�عيف]. تقريب�ا 70األحنف بن قيس بصري ثقة مات سنة 
 .يث منكرفي أحكام الفقه فضال عن االحتجاج به في العقيدة، وهو حد

ـ حديث أبي هريرة لعله يريد به ما رواه الترمذي في السنن والبيهق�ي ف�ي كت�اب 
األسماء والصفات وغيرهم�ا م�ن ط�ريقين ع�ن ش�يبان ب�ن عب�د ال�رحمن ع�ن قت�ادة أن�ه 

ف�إن : "... قال نبي هللا صلى هللا علي�ه وس�لم: حدثنا الحسن عن أبي هريرة أنه قال: قال
وال�ذي ... فإن فوق ذلك الع�رش، ... مسيرة خمسمئة سنة،  فوق ذلك سماءين ما بينهما

ق�ال ". نفس محم�د بي�ده ل�و أنك�م دلي�تم رج�ال بحب�ل إل�ى األرض الس�فلى له�بط عل�ى هللا
هذا حديث غريب من هذا الوج�ه، ويُ�روى ع�ن أي�وب وي�ونس ": الترمذي بعد تخريجه

 ."لم يسمع الحسن من أبي هريرة: بن عبيد وعلي بن زيد أنهم قالوا
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، 164شيبان بن عبد الرحمن النحوي بصري س�كن الكوف�ة وبغ�داد وم�ات س�نة [
وف�ي نس�ختين . يُكت�ب حديث�ه: وثقه جماعة، وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل

الحس��ن . ص��دوق وعن��ده من��اكير: وق��ال الس��اجي. وال يُح��تج ب��ه: خطيت��ين من��ه زي��ادة
، وق�د ، والح�ديث منك�رقط�ع ض�عيففه�ذا إس�ناد من. ]البصري لم يسمع من أبي هريرة

 . ضعفه الترمذي بقوله هذا حديث غريب
ـ حديث جبير بن مطعم أخرجه أب�و داود ف�ي الس�نن وأب�و عوان�ة ف�ي المس�تخرج 
وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم، م�ن طري�ق جماع�ة ع�ن وه�ب ب�ن جري�ر ب�ن ح�ازم 

ن جبي�ر ب�ن سمعت محمد بن إس�حاق يح�دث ع�ن يعق�وب ب�ن عتب�ة ع�: عن أبيه أنه قال
محمد بن جبير بن مطع�م ع�ن أبي�ه ع�ن ج�ده ع�ن رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم أن�ه 

ويحك إنه ال يُستشفع بال عل�ى أح�د م�ن خلق�ه، ش�أن هللا أعظ�م م�ن ذل�ك، ويح�ك : "قال
وإن�ه "وق�ال بأص�ابعه مث�ل القب�ة علي�ه " واته لهك�ذااأتدري ما هللا؟ إن عرش�ه عل�ى س�م

هذا لفظُ من كتبه من نسخة وهب ب�ن جري�ر، كم�ا ف�ي ". راكبليئط به أطيط الرحل بال
إن هللا ف��وق عرش��ه وعرش��ه ف��وق "س��نن أب��ي داود، ورواه بعض��هم ع��ن وه��ب بلف��ظ 

 . وساق الحديث" واتهاسم
محمد بن إسحاق وثقه جماعة، وق�ال أحم�د واب�ن مع�ين ف�ي رواي�ة وال�دارقطني [

يعقوب بن عتبة ب�ن المغي�رة . ليس بحجة، وهو مدلس ولم يصرح بما يدل على السماع
جبي�ر ب�ن محم�د ذك�ره اب�ن حب�ان ف�ي الثق�ات مج�رد . 128الثقفي م�دني ثق�ة م�ات س�نة 

 .  ، والحديث منكرفهذا إسناد ضعيف. ]ذكر
ـ حديث غيرهما لعله يري�د ب�ه أح�د ط�رق ح�ديث أب�ي ذر، فق�د روى الب�زار ع�ن 

ع�ن أب�ي محمد ب�ن معم�ر ع�ن محاض�ر ب�ن م�ورع ع�ن األعم�ش ع�ن عم�رو ب�ن م�رة 
ِكثَ�ف : "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نصر عن أبي ذر رضي هللا عنه أنه قال

األرض مسيرةُ َخْمِسِمئة عام ، وبين األرض العلي�ا وب�ين الس�ماء ال�دنيا َخْمُس�ِمئة ع�ام، 
ثم ما بين السابعة إل�ى الع�رش مس�يرة م�ا ب�ين ذل�ك ... وكثف السماء خمسمئة عام، ... 
وه�ذا الح��ديث ال نعلم��ه يُ�روى ع��ن أب��ي ذر إال به�ذا اإلس��ناد، وأب��و : لب��زارق��ال ا". كل�ه

محاض��ر ب�ن م��ورع : أق�ول. نص�ر ه��ذا أحس�به حمي��د ب�ن ه��الل ول�م يس��مع م�ن أب��ي ذر
صدوق ثقة فيه لين، وسائر رواته ثقات، وأبو نصر حميد بن هالل بص�ري ت�وفي ب�ين 

فه��ذا اإلس��ناد منقط��ع . 32، ول��م ي��درك أب��اذر ال��ذي ت��وفي س��نة 125إل��ى  106س��نة 
 .ضعيف

ورواه البيهقي في كتاب األسماء والصفات بزيادة في آخره من طريق أحم�د ب�ن 
ق�ال : عبد الجب�ار ع�ن أب�ي معاوي�ة ع�ن األعم�ش ع�ن أب�ي نص�ر ع�ن أب�ي ذر أن�ه ق�ال

... ما بين األرض إلى السماء مسيرة خمِسمئة س�نة، : "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
السابعة إلى العرش مثل جميع ذل�ك، ول�و حف�رتم لص�احبكم ث�م دليتم�وه وما بين السماء 

وهذا الطري�ق أض�عف م�ن ال�ذي قبل�ه، ففي�ه االنقط�اع، وفي�ه ". لوجدتم هللا عز وجل ثَمَّ 
 95وعاش قراب�ة  272أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهو صدوق فيه لين مات سنة 

، والح��ديث ن تخل��يط العط��ارديولع��ل الزي��ادة وه��ي الجمل��ة األخي��رة المنك��رة م��. س��نة
  .منكر
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يدل على تساهل شديد في " والطرق مقبولة محفوظة"ـ فقول مؤلف الرسالة هنا 
 .نقد الروايات

ـ�� الح��ديث الموق��وف عل��ى اب��ن مس��عود لعل��ه يري��د ب��ه م��ا رواه اب��ن خزيم��ة ف��ي 
، م��ن ط��ريقين ع��ن والبيهق��ي ف��ي األس��ماء والص��فاتالتوحي��د وأب��و الش��يخ ف��ي العظم��ة 

م�ا ب�ين الس�ماء : "ق�ال عب�د هللا ب�ن مس�عود: بن بهدلة عن زر بن حبيش أنه قال عاصم
والعرش فوق الماء، وهللا ف�وق الع�رش، وم�ا يخف�ى ... واألرض مسيرة خمسمئة عام، 

 .عاصم بن بهدلة إمام في القراءة ولكنه سيئ الحفظ للحديث". عليه من أمركم شيء
فال حجة في�ه، ألن�ه ل�يس م�ن ق�ول  ولو صح سنده إلى ابن مسعود رضي هللا عنه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ب�ل ه�و م�ن ق�ول ص�حابي ق�د س�مع م�ن أه�ل الكت�اب، 
 .فيُخشى أن يكون مما سمعه منهم وتلقاه بإحسان الظن

وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أنكَر في بعض الحاالت عل�ى م�ن كت�ب ش�يئا 
، وسمع ه�و م�نهم ف�ي بع�ض الح�االت ونق�ل من كتب أهل الكتاب ومحاه بالغسل بالماء

كالمهم، ومن ذلك ما رواه عنه الطبري في التفسير في مسألة أن ال�ذبيح إس�حاق علي�ه 
ح�دثنا ش�عبة : ح�دثنا محم�د ب�ن جعف�ر ق�ال: حدثنا ابن المثنى ق�ال: الطبري السالم، قال

ف�الن  افتخر رجل عند ابن مسعود فقال أن�ا: عن أبي إسحاق عن أبي األحوص أنه قال
ذاك يوسف ب�ن يعق�وب ب�ن إس�حاق ذب�يح : "ابن فالن ابن األشياخ الكرام، فقال عبد هللا

ورواه الحاكم في المستدرك من طريق حجاج بن محمد ع�ن ". هللا بن إبراهيم خليل هللا
وه�ذا ". ال�ذبيح إس�حاق"شعبة عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن عب�د هللا أن�ه ق�ال 

وإس�ناده إل�ى اب�ن مس�عود ص�حيح . و ف�ي كت�ابهم المح�رفقول اليهود والنص�ارى، وه�
وإن ك�ان مدلس�ا، فق�د نق�ل البيهق�ي ف�ي هنا عنه، وال يضره عنعنة أبي إسحاق الَسبيعي 

كفي�تكم ت�دليس : "كتاب معرفة السنن واآلثار عن شعبة ب�ن الحج�اج رحم�ه هللا أن�ه ق�ال
لكلم�ة ف�ي آخ�ر كت�اب ونقل ابن حج�ر عن�ه ه�ذه ا". األعمش وأبي إسحاق وقتادة: ثالثة

فهذه قاعدة جيدة في أحادي�ث ه�ؤالء الثالث�ة أنه�ا إذا : "طبقات المدلسين واعتمدها فقال
 ".جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة

ق�ال  م�ا روي عن�ه أن�هلعل�ه يري�د ب�ه  عب�اسالحديث الموقوف على عبد هللا ب�ن ـ 
ه�ذا الق�ول ف�ي و ،"تك من ف�وق س�بع س�ماواتوأنزل هللا براء"لعائشة رضي هللا عنهم 

 :واد وحديث األوعال في واد آخر، والفرق بينهما كبير جدا
ففي هذا إثبات الفوقي�ة الُمْطلق�ة ل ج�ل وع�ال، والفوقي�ة المطلق�ة ثابت�ة بنص�وص 
الكت��اب والس��نة، وه��ي ف��ي غي��ر مح��ل الن��زاع، وح��ديث األوع��ال في��ه إثب��ات الفوقي��ة 

السماء الدنيا هي فوق األرض، وفوقها السماء الثاني�ة،  تعني أنوهي ، الحسية المكانية
وف��وق ذل��ك  ،وف��وق ذل��ك ثماني��ة أوع��ال ،بح��ر الس��ابعةس��ماء إل��ى الس��ابعة، وف��وق ال

، وه�ذا يعن�ي أن َم�ْن عل�ى رأس الجب�ل أق�رب إل�ى هللا !س�بحانه هللاُ فوق ذلك و ،العرشُ 
 .كبيراتعالى هللا عما يقولون علوا !!! ممن في قعر الوادي 

ـ الحديث الموقوف عل�ى عب�د هللا ب�ن عم�ر أو اب�ن عم�رو لعل�ه يري�د ب�ه م�ا رواه 
ح�دثنا الس�ائب ب�ن عم�ر : البيهقي في األسماء والصفات من طريق روح بن عبادة ق�ال
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س�معت عب�د هللا ب�ن عم�رو ب�ن الع�اص يق�ول : اق ق�النَّ�أخبرن�ا مس�لم ب�ن يَ : المخزومي
، ث��م "م��ا أش��د بياض��ها، والثاني��ة أش��د بياض��ا منه��ا تب��ارك هللا: "وه��و ينظ��ر إل��ى الس��ماء

خل�ق هللا س�بع س�ماوات، وخل�ق ف�وق الس�ابعة : "كذلك حتى بلغ س�بع س�ماوات، ث�م ق�ال
الم��اء، وجع��ل ف��وق الم��اء الع��رش، وجع��ل ف��ي الس��ماء ال��دنيا الش��مس والقم��ر والنج��وم 

 .وهذا سنده جيد، لكن ليس فيه محل الشاهد". والرجوم
ال��ك رواه أحم�د ب��ن س��لمان النج��اد ف�ي ال��رد عل��ى م��ن يق��ول ـ� الق��ول المنس��وب لم

ح�دثنا : القرآن مخلوق واآلج�ري ف�ي الش�ريعة، م�ن ط�ريقين ع�ن أحم�د اب�ن حنب�ل ق�ال
هللا ف�ي : "كان مالك ب�ن أن�س يق�ول: حدثني عبد هللا بن نافع قال: سريج بن النعمان قال

عم�ان بغ�دادي ص�دوق س�ريج ب�ن الن[". السماء، وعلمه في كل مكان ال يخلو منه شيء
عب��د هللا ب��ن ن��افع الص��ائغ ال��ذي الزم مالك��ا لزوم��ا ش��ديدا م��دني . 217ثق��ة م��ات س��نة 

وال أدري م��ن ال��ذي رواه ع��ن فس��نده في��ه ض��عف، . ]206ص��دوق في��ه ل��ين م��ات س��نة 
 .مالك غيره، فليحرر

 .ـ القول المنسوب لسفيان الثوري بهذا المعنى لم أجده
أخبرنا أب�و : ه البيهقي في األسماء والصفات قالـ القول المنسوب لألوزاعي روا

ح��دثنا : أخبرن��ي أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن عل��ي الج��وهري ببغ��داد: عب��د هللا الح��افظ ق��ال
كن�ا : "سمعت األوزاعي يقول: حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال: إبراهيم بن الهيثم

بم�ا وردت الس�نة  ْك�ره ف�وق عرش�ه، ون�ؤمنوالتابعون متوافرون نق�ول إن هللا تع�الى ذِ 
 ". به من صفاته جل وعال

. 405هو اإلم�ام الح�اكم ص�احب المس�تدرك والمت�وفى س�نة أبو عبد هللا الحافظ [
أبو عبد هللا محمد بن علي الجوهري ه�و محم�د ب�ن عل�ي ب�ن مخل�د الُمْحِرم�ي المت�وفى 

 ، ضعفه الحافظ محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أب�ي الف�وارس الفَُرْيس�ي، كم�ا357سنة 
إبراهيم بن الهيثم البل�دي البغ�دادي ثق�ة م�ات . نقله ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه

صدوق كثير الغلط وق�ال في�ه  216محمد بن كثير المصيصي المتوفى سنة . 277سنة 
ووهم من قال عن�ه إس�ناد ص�حيح، وك�ذا م�ن . فهذا السند ضعيف. ]أحمد منكر الحديث

 !!.قال عنه رواته أئمة ثقات 
 
رح�م "وقال النبي ص�لى هللا علي�ه وس�لم [: مؤلف هذه الرسالة ومن ذلك قول ـ 2

 ".]هللا من تكلم فغنم أو سكت فسلم
 :أقول

اب�ن أب�ي ال�دنيا ف�ي كت�اب الص�مت و في الزه�دبن السري هناد هذا الحديث رواه 
ابن المقرئ في معجمه والقضاعي في مسند الش�هاب والخرائطي في مكارم األخالق و

 ك�رذُ : يق�ول الحس�ن س�معت: ق�ال حزم أبي بن حزممن طرق عن في الشعب والبيهقي 
. "فس��لم س��كت أو فغ��نم تكل��م عب��دا هللا رح��م": ق��ال وس��لم علي��ه هللا ص��لى هللا نب��ي أن لن�ا
  ].175حزم بن أبي حزم ثقة فيه لين مات سنة [
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ح�دثني اب�ن لهيع�ة : ق�الابن المب�ارك  من طريقابن أبي عاصم في الزهد  ورواه
عب�د هللا ب��ن [ .ن النب��ي ص�لى هللا علي�ه وس��لم ق�الأب�ي عم�ران أخبرن�ي خال�د ب��ن أ :ق�ال

تونس�ي مص�ري بي عمران أخالد بن . 174لهيعة مصري كان يُلقن فيتلقن ومات سنة 
  ].129صدوق ثقة مات سنة 

ورواه البيهق��ي ف��ي الش��عب م��ن طري��ق أب��ي طال��ب عب��د الجب��ار ب��ن عاص��م ع��ن 
غزية األنصاري عن ابن شبرمة ع�ن ثاب�ت البن�اني  إسماعيل بن عياش عن عمارة بن

عب�د الجب�ار ب�ن عاص�م نس�ائي بغ�دادي وه�و ص�دوق ثق�ة [. عن أنس بن مالك مرفوعا
إسماعيل ب�ن عي�اش حمص�ي ض�عيف ف�ي روايت�ه ع�ن غي�ر أه�ل بل�ده . 233مات سنة 

عبد هللا بن شبرمة ك�وفي . 140عمارة بن غزية مدني ثقة مات سنة . 181ومات سنة 
رواه و]. 123ثاب�ت ب�ن أس�لم البُن�اني بص�ري ثق�ة م�ات س�نة  .144ثقة م�ات س�نة فقيه 

بدال من كلم�ة " ابن سبرة"من هذا الطريق عينه وجاء فيه  القضاعي في مسند الشهاب
 .، وهو الربيع بن سبرة مدني ثقة"ابن شبرمة"

ورواه الحارث بن أب�ي أس�امة ف�ي مس�نده ع�ن داود ب�ن المحب�ر ع�ن ميس�رة ع�ن 
داود ب�ن المحب�ر بص�ري [. لجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوع�اغالب ا

ميس��رة ب��ن عب��د رب��ه فارس��ي . 206بغ��دادي وه��و مت��روك يس��رق الح��ديث م��ات س��نة 
غال��ب ب��ن عبي��د هللا الُعقيل��ي الج��زري مت��روك  .بص��ري وه��و ك��ذاب يض��ع الح��ديث

 ].الحديث
هورة بالض�عف، الطريقان األوالن مرسالن فهما ضعيفان، ومراسيل الحسن مش�

والطري��ق الثال��ث ض��عيف ألن��ه م��ن رواي��ة إس��ماعيل ب��ن عي��اش ع��ن غي��ر أه��ل بل��ده، 
والطريق المسند الواحد الضعيف ال يكفي لترقية الطريق المرس�ل، إذ ق�د يك�ون أص�له 
ه��و ذل��ك الطري��َق المرس��َل ف��وهم في��ه ال��راوي الض��عيف فألص��ق ب��ه الطري��ق المس��ند، 

ض��عيف، وق�د ذك��ره مؤل��ف ه��ذه الرس��الة بص��يغة فه��ذا ح��ديث . والطري�ق الراب��ع ت��الف
 .الجزم

 
م�ن "فإن النبي صلى هللا عليه وسلم قال [: مؤلف هذه الرسالة ومن ذلك قولـ  3

 .]"صمت نجا
 :أقول

 ب��ن يزي��د ع��ن لهيع�ة اب��ن أخبرن��ي: ه�ذا الح��ديث رواه اب��ن وه�ب ف��ي جامع��ه ق�ال
 ع�ن الع�اص ب�ن عم�رو بن هللا عبد عن الحبلي الرحمن عبد  أبي عن المعافري عمرو

ورواه اب��ن المب��ارك ف��ي الزه��د ع��ن اب��ن لهيع��ة ب��ه، . وس��لم علي��ه هللا ص��لى هللا رس��ول
ورواه اإلم��ام أحم��د ف��ي المس��ند واب��ن أب��ي عاص��م ف��ي الزه��د وال��دارمي والترم��ذي ف��ي 

عبد هللا ب�ن لهيع�ة ب�ن عقب�ة الفقي�ه المص�ري ك�ان . [من طرق عن ابن لهيعة به هماسنن
يزي�د ب�ن عم�رو . 174يدلس عن الضعفاء والمتروكين ، ومات س�نة  يُلقن فيتلقن وكان

عب��د هللا ب��ن يزي��د المع��افري  الحبل��ي ال��رحمن عب��د وأب��. المع��افري المص��ري ص��دوق
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ه�ذا ح�ديث غري�ب : وقال الترمذي بع�د تخريج�ه ].100المصري ثقة ويقال مات سنة 
 .ال نعرفه إال من حديث ابن لهيعة

أحم�د ب�ن محم�د ب�ن ن�افع ع�ن اإلم�ام أحم�د ب�ن  ورواه الطبراني في األوسط ع�ن
. أخبرن��ي اب��ن لهيع��ة وعم��رو ب��ن الح��ارث: ص��الح المص��ري ع��ن اب��ن وه��ب أن��ه ق��ال

رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل األعم�ال كذا و. بزيادة عمرو بن الحارث، به
وال شك في أن إضافة اسم . عن عبد هللا بن سليمان بن األشعث عن أحمد بن صالح به

عمرو بن الحارث في هذا اإلسناد منكرة، فالحديث هو في جامع ابن وه�ب ول�يس في�ه 
هذه الزيادة، وهذا دليل على ضعف أحمد بن محم�د ب�ن ن�افع وعب�د هللا ب�ن س�ليمان ب�ن 
األش��عث، واألول منهم��ا ذك��ره ال��ذهبي ف��ي ت��اريخ اإلس��الم ول��م ي��ذكر في��ه جرح��ا وال 

ه��ذا ح��ديث غري��ب م��ن ": ش��اهين بع��د تخريج��هوق��ال اب��ن . أب��وه تع��ديال، والث��اني كذب��ه
  ."حديث عمرو بن الحارث، مشهور عن ابن لهيعة

حديث اب�ن لهيع�ة، وك�ان يقب�ل التلق�ين وك�ان مدلس�ا، ورواي�ة اب�ن بهذا ال فقد تفرد
ا، فإن كانا ق�د أخ�ذا عن�ه ه�ذا الح�ديث مغيرهرواية وهب وابن المبارك عنه أعدل من 

وهو ممن ي�دلس ع�ن الض�عفاء والمت�روكين، وحي�ث  من أصوله فتبقى مسألة التدليس،
 .إنه لم يصرح بالسماع فالحديث ضعيف، وقد ذكره مؤلف هذه الرسالة بصيغة الجزم

 
م�ن "والنبي صلى هللا علي�ه وس�لم يق�ول : [مؤلف هذه الرسالة ومن ذلك قولـ  4

 ]."رة البقرة لزمه في كل آية كفارةحلف بسو
 :أقول

م�ن  يهماواب�ن أب�ي ش�يبة ف�ي مص�نف الرزاق عبدرواه  ـ الحديث المرفوع في هذا
 م�ن" وسلم عليه هللا صلى النبي قال :قالأنه  مجاهد عنبن أبي ُسليم  ليث عن طريقين

لي�ث ". [فجر شاء ومن رَّ بَ  شاء فمن ،صبر يمين آية بكل فعليه القرآن من بسورة حلف
ن أب�ي ش�يبة فجعل�ه كان قد اختلط ولم يتميز حديث�ه، ورواه م�رة أخ�رى ف�ي مص�نف اب�

 ].عن مجاهد من قوله
ورواه أب��و داود ف��ي المراس��يل والبيهق��ي ف��ي الس��نن الكب��رى م��ن ط��ريقين ع��ن 

 .الحسن البصري عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال
 س�درة أب�ي ب�ن محم�د ب�ن كلث�وم أخبرنا: ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده قال

 هللا ص�لى هللا رس�ول ع�ن هري�رة أب�ي ع�ن الخراس�اني مس�لم أبي بن عطاء ناحدث: قال
 إن ص�بر يم�ين منه�ا آي�ة بك�ل فعلي�ه الق�رآن م�ن بس�ورة حل�ف م�ن" قالأنه  وسلم عليه
عطاء الخراساني بلخي نزيل الشام وه�و ثق�ة في�ه . كلثوم حلبي صدوق فيه لين". [فجر

 ].، ولم يدرك أبا هريرة135ومات سنة  50لين ولد سنة 
ح��دثنا يحي��ى ب��ن عثم��ان ب��ن ص��الح : ق��الالش��اميين ورواه الطبران��ي ف��ي مس��ند 

ثنا اب�ن لهيع�ة ع�ن عبي�د هللا ق�ال ح�دثنا النضر بن عب�د الجب�ار حدوالمقدام بن داود قاال 
ص�لى هللا  بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم ع�ن مكح�ول ع�ن أب�ي هري�رة ع�ن النب�ي
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غي�ر  يحيى بن عثمان بن صالح مص�ري ك�ان حافظ�ا لكن�ه ق�د يح�دث م�ن[ .عليه وسلم
النض�ر ب�ن . 283المق�دام ب�ن داود مص�ري ض�عيف م�ات س�نة . 282كتبه ومات س�نة 

لق�ن عب�د هللا ب�ن لهيع�ة مص�ري ك�ان يُ . 219عبد الجبار مصري صدوق ثقة مات سنة 
عبيد هللا ب�ن أب�ي جعف�ر . 174فيتلقن وكان يدلس عن الضعفاء والمتروكين ومات سنة 

. 132دني ثق��ة يرس��ل وم��ات س��نة ص��فوان ب��ن ُس��ليم م��. 135مص��ري ثق��ة م��ات س��نة 
تقريب�ا، ول�م يس�مع م�ن أب�ي  114مكحول الشامي صدوق ثقة وكان يرسل وم�ات س�نة 

 ].هريرة
بس�نده  الض�حاك ب�ن الوه�اب عب�د من طريق الشاميين مسند في الطبراني ورواه

 ب�ن الوه�اب عب�د[ .وس�لم علي�ه هللا ص�لى النب�ي ع�ن األنص�اري الضحاك بن ثابت عن
 .]ي متروك يضع الحديثالُعْرض الضحاك

ـ�� ه��ذا الح��ديث س��نده األول في��ه راو مخ��تلط وه��و مرس��ل ومعل��ول ب��الوقف عل��ى 
من مراسيل الحس�ن البص�ري وه�ي مش�هورة بالض�عف، وس�نده  التابعي، وسنده الثاني

وسنده راو صدوق فيه لين وهو منقطع بين عطاء الخراساني وأبي هريرة،  هفي الثالث
، يص��رح بالس��ماع وه��و منقط��ع ب��ين مكح��ول وأب��ي هري��رةاب��ن لهيع��ة ول��م  هفي��الراب��ع 

 .الُعْرض�ي وه�و مت�روك يض�ع الح�ديث الض�حاك ب�ن الوه�اب عب�دوسنده الخامس فيه 
فالح��ديث ض��عيف، والم��تن منك��ر نك��ارة ش��ديدة، فه��ل يُعق��ل أن يوج��ب النب��ي ص��لى هللا 

ومئت�ي عليه وسلم على من حلف بسورة البقرة وحنث في يمين�ه أن يكفِّ�ر س�تا وثم�انين 
 !!!. وقد ذكره مؤلف هذه الرسالة بصيغة الجزم!!! كفارة ؟
 
وأفتى بذلك : "ثم قال مؤلف هذه الرسالة فيمن حلف بسورة البقرة أو بالقرآنـ  5

 ".غير واحد من الصحابة رضوان هللا عليهم، منهم عبد هللا بن مسعود وأبو هريرة
 :أقول

وعب�د ال�رزاق منصور في السنن األثر الموقوف على ابن مسعود رواه سعيد بن 
ومس�دد ف�ي المس�ند والبيهق�ي ف�ي الس�نن الكب�رى، ولفظ�ه  يهماوابن أبي شيبة في مصنف

وسنده صحيح عن اب�ن ". نيمي آية بكل فعليه نآبالقر حلف من"عند سعيد بن منصور 
 .مسعود رضي هللا عنه، لكن يبدو أن الصواب قد جانبه فيه

ل�م أج�ده ف�إني " ب�ذلك غي�ر واح�د م�ن الص�حابةوأفت�ى "وأما قول مؤلف الرسالة 
 .عن صحابي آخر، ال عن أبي هريرة وال عن غيره

وإذا كان المؤلف قد أورد المرف�وع والموق�وف هن�ا ليح�تج بهم�ا عل�ى أن الق�رآن 
ل على النبي صلى هللا علي�ه وس�لم ه�و مؤل�ف م�ن س�ور وآي�ات ف�ال داع�ي ل�ذلك،  المنزَّ

 .دل عليهفهذا أظهر من أن يُحتج له ويُست
 
وروى أحم�د اب�ن حنب�ل رحم�ة هللا علي�ه : [مؤلف هذه الرسالة ـ ومن ذلك قول 6

بيح ع�ن مس�روق عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن األعمش ع�ن مس�لم ب�ن ُص�
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إذا تكل��م هللا س��بحانه ب��الوحي س��مع "ع��ن عب��د هللا ب��ن مس��عود رض��ي هللا عن��ه أن��ه ق��ال 
ره به�ذا اللف�ظ عب�د هللا ب�ن أحم�د ع�ن أبي�ه ف�ي ذك�". صوتَه أهُل السماء فيخ�رون س�جداً 

  ].كتاب الرد على الجهمية، وما في رواته إال إمام مقبول
 :أقول

إذا "عزا مؤلف هذه الرسالة لإلمام أحمد رحم�ه هللا أن�ه روى ه�ذا الح�ديث بلف�ظ 
، وذك�ر أن�ه نقل�ه م�ن كت�اب ال�رد ..." تكلم هللا سبحانه بالوحي سمع صوتَه أهُل الس�ماء

الجهمية لعبد هللا بن أحمد رحمهما هللا، وم�ن ع�ادة حف�اظ الح�ديث إذا أراد أح�دهم  على
النقل عن كتاب سابق أن يسوق الرواية بإسناده منه إلى صاحب الكتاب ثم إلى منتهاه، 

 .وفي هذا اللفظ المعزو ألحمد ابن حنبل دون إبراز السند نظر!!. ولكنه لم يفعل 
حي�ث ، ل�هكت�اب الس�نة  ه�وهمية لعبد هللا بن أحمد كتاب الرد على الجالظاهر أن 

إن عددا من النصوص المع�زوة لكت�اب ال�رد عل�ى الجهمي�ة موج�ودة ف�ي النس�خة الت�ي 
 .بهذا السند والمتنوصلتنا من كتاب السنة ومنها هذا النص، فهو موجود فيه 

م يص�لنا ، ألن�ه ل�عبد هللا بن أحمدت نسبته إلى ثبِّ ال نستطيع أن نهذا الكتاب ولكن 
 . ال يُعتمد على ما فيه من الروايةبسند صحيح عنه، ولذا ف

ه�و األنج�ب ب�ن  ه�اكاتب النسخة الت�ي وص�لتنا م�ن كت�اب الس�نة لعب�د هللا ب�ن أحم�د
ه�و المسنَدة، و مكي بن األنجب بن أحمد الطيبي، هكذا أثبته محقق الكتاب من النسخة 

مان اله�روي السمس�ار المت�وفى يرويه من طريق أبي النضر محمد بن الحس�ن ب�ن س�لي
. عن عبد هللا ب�ن أحم�د ،عن أبي عبد هللا محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي ،373سنة 

محم�د ب�ن الحس�ن ب�ن س�ليمان اله�روي ب�يَّض ل�ه . لم أج�د ل�ه ترجم�ةاألنجب بن مكي [
به�ذا محمد بن إبراهيم بن خال�د اله�روي  .فهو مجهول الحال الذهبي في تاريخ اإلسالم

لم أجد له ترجم�ة، ولعل�ه محم�د ب�ن إب�راهيم الخال�دي اله�روي، وه�ذا ش�يخ الب�ن سم اال
حبان ذكر في ثالثة مواضع من كتاب الثقات أنه حدثه عن بع�ض ال�رواة، وروى عن�ه 

في كتاب المج�روحين وس�بعة نص�وص ف�ي روض�ة العق�الء، ول�م ي�رو عن�ه ف�ي  نصا 
ورواي�ة  .]ف�ي المتابع�ات أس ب�ه، ولعل�ه ال ب�صحيحه وال في مشاهير علماء األمص�ار

ج�د ل�ه ن، فكيف إذا كان كاتب النسخة ل�م ضعيفة ال يصح االعتماد عليهاالحال مجهول 
ل�م بالص�ورة الت�ي وص�لتنا وهذا يعني أن كتاب السنة لعب�د هللا ب�ن أحم�د  .ترجمة أصال

د فيُخشى من أن تك�ون ق�د عبث�ت ب�ه ي�حتى وإن كان أصله ثابتا عنه، ، تثبت نسبته إليه
 .بالزيادة والنقص والتغيير العابثين أحد

اإلسناد ال�ذي طُب�ع علي�ه ، منها ُروي هذا الكتاب عن مؤلفه بعدة طرق": فإن قيل
م�ن طري�ق أحم�د ومنه�ا أن�ه ُروي ، في نسخة واحدة هي نس�خة الظاهري�ة الكتاب وهو

ه ف�ي روى من طريقه الح�افظ اب�ن من�د الذي بن محمد بن عمر بن أبان اللنباني العبدي
طري�ق ومنه�ا الرد على الجهمي�ة واإليم�ان والتوحي�د والح�افظ أب�و الش�يخ األص�بهاني، 

أب��ي بك��ر أحم��د ب��ن محم��د ب��ن ه��ارون الخ��الل، فق��د روى ع��ن عب��د هللا ب��ن أحم��د كتاب��ه 
طريق أحم�د ب�ن س�لمان ومنها السنة ونقل منه نصوصا كثيرة جدا في مسائل متنوعة، 

ل�ى م�ن يق�ول الق�رآن مخل�وق م�ا يزي�د عل�ى نص�ف النجاد، فقد روى ف�ي كتاب�ه ال�رد ع
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الكتاب عن شيخه اإلم�ام عب�د هللا ب�ن أحم�د، وعن�ه ال�دارقطني ف�ي كت�اب الرؤي�ة واب�ن 
بطة في اإلبانة، وبواسطة أحمد بن سلمان يرويه الخطي�ب ف�ي الت�اريخ والاللك�ائي ف�ي 

طري�ق منه�ا وأصول االعتقاد والبيهقي في األس�ماء وأب�و يعل�ى ف�ي إبط�ال الت�أويالت، 
روى ه��ذا الطري��ق أب��و يعل��ى ف��ي إبط��ال فق��د موس��ى ب��ن عبي��د هللا ب��ن يحي��ى الخاق��اني، 

روى فق�د طريق إسماعيل بن علي ب�ن إس�ماعيل الخطب�ي البغ�دادي، ومنها التأويالت، 
، وي�دل عل�ى تثبي�ت هذا الطريق أبو علي ابن البنا في كتاب�ه المخت�ار ف�ي أص�ول الس�نة

عب�د هللا ب�ن أحم�د ه�ذا العلم�اء المت�رِجمين لد ذك�ر ع�دد م�ن نسبة الكتاب للمؤل�ف أن�ه ق�
ص�ريحة من�ه م�ن علم�اء المس�لمين، مث�ل ق�وام  نقوالكما أن هناك ، الكتاب في ترجمته
، مثل ما ذكر أبو نصر الس�جزي كما أشار للكتاب عدد من أهل العلمالسنة في الحجة، 

الص��راط المس��تقيم ف��ي كت��اب ال��رد عل��ى م��ن أنك��ر الح��رف والص��وت واب��ن قدام��ة ف��ي 
والمناظرة والبرهان والخطيب ف�ي الت�اريخ واب�ن الج�وزي ف�ي العل�ل المتناهي�ة وش�يخ 

 ". اإلسالم في كتبه وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم
 : أقولف

لعب��د هللا ب��ن أحم��د كت��اب ف��ي الس��نة، وق��د روى العلم��اء المس��نِدون من��ه بع��ض 
 . ال إشكال فيهالنصوص، وهذا في الجملة مما 

ووصلنا الكتاب في عدة نسخ مخطوطة تشتمل على نص�وص كثي�رة ليس�ت فيم�ا 
نقله العلماء المسنِدون، وليس له�ذه النس�خ الت�ي وص�لتنا أس�انيد، إال إس�نادا واح�دا، ه�و 

 . المذكور في نسخة المكتبة الظاهرية
 فهل يصح أن يُقال إن لهذا الكتاب عدة أسانيد؟ 

أس�انيد ع�ن المؤل�ف، ولك�ن الكت�اب بالص�ورة الت�ي وص�لتنا  أصل الكتاب له عدة
 . ليس له إال إسناد واحد

ففي كالم َمن يقول بأن للكتاب بص�ورته الت�ي وص�لتنا ع�دة أس�انيد مغالط�ة، ألن 
البحث اآلن ليس في إثبات صحة أصل الكت�اب، ولك�ْن ف�ي إثب�ات ص�حة الموج�ود ف�ي 

 . غيرها النسخ الخطية المشتملة على ما لم يُرَو في
والسند الذي ُرويت به النسخة الخطية التي وصلتنا ضعيف، فال يج�وز االعتم�اد 
على ما في هذه النسخة، كما ال يجوز نسبة ما فيها من النصوص المنكرة التي ل�م ت�رْد 
في غيرها بسند ص�حيح إل�ى عب�د هللا ب�ن أحم�د، ويج�ب تبرئت�ه منه�ا، ألن ال�ذي يحم�ل 

 . وزرها غيره
 عبد هللا بن أحمد ع�ن أبي�هما نقله السجزي عن بمثل د جاءت الرواية ق: قد يقالـ 

 أحم�د ب�ن س�لمان النج�ادللفقي�ه الحنبل�ي  كت�اب ال�رد عل�ى م�ن يق�ول الق�رآن مخل�وقفي 
  .بروايته لها عن عبد هللا بن أحمد بهذا اللفظ

ح�دَّث م�ن كت�اب غي�ره : قال اإلمام الدارقطني في أحمد بن س�لمان النج�اد: فأقول
انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وميزان االعتدال لل�ذهبي . [ا لم يكن في أصولهبم
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ورواية من يحدث من كتاب غيره بما ليس ف�ي أص�وله ال ]. ولسان الميزان البن حجر
 . يصح االعتماد عليها كذلك

ق�د الخ�الل أن درء تعارض العق�ل والنق�ل ذكر ابن تيمية رحمه هللا في : قد يقالـ 
ع�ن أحم�د ك�ذلك ب�ن بخت�ان ان يعق�وب عمحمد بن علي بن بحر  الرواية عن روى تلك

ت��رجم ل��ه الخطي��ب  299المت��وفى س��نة محم��د ب��ن عل��ي ب��ن بح��ر : ف��أقول .به��ذا اللف��ظ
يعق�وب اب�ن بخت�ان م�ن أص�حاب اب�ن حنب�ل  .البغدادي ولم يذكر في�ه جرح�ا وال تع�ديال

ل�ذا ك�ان ال ب�د  ،ال يُعتم�د علي�هوهذا يعني أن هذا اإلسناد  .260وهو ثقة توفي بعد سنة 
 .من التوقف في ثبوت هذا اللفظ

 أخرج�ه: [األث�ر الحافظ ابن حجر رحمه هللا في فتح الباري عن ه�ذا هذا وقد قال
 الس��ماء أه��ل س��مع ب��الوحي تكل��م إذا وج��ل ع��ز هللا نإ" ولفظ��ه ،معاوي��ة أب��ي ع��ن حم��دأ

  ..."]. ،صعقونفيُ  ،الصفا على السلسلة كجر صلصلة للسماء
أن اإلم�ام أحم�د روى ه�ذا األث�ر ب�ذلك بمجموع الط�رق المتقدم�ة ثم إنه لو ثبت ـ 

ح بالصوت فه�ذه الرواي�ة معلول�ة منك�رة، حي�ث تف�رد به�ا المح�اربي ع�ن  اللفظ المصرِّ
 .األعمش بخالف رواية الجماعة

ثق�ة ي�دلس  195الكوفي المت�وفى س�نة المحاربي بن زياد عبد الرحمن بن محمد [
 60س�ليمان ب�ن مه�ران الك�وفي ول�د س�نة األعم�ش  .وقي�ل في�ه كثي�ر الغل�طوله أوه�ام، 
 100أب�و الض�حى الك�وفي المت�وفى س�نة بيح مس�لم ب�ن ُص� .ثقة ي�دلس 148ومات سنة 

ثق�ة ال يُس�أل  63بن األجدع الهْمداني الكوفي ولد عام الهجرة ومات سنة  مسروق .ثقة
 ].عن مثله

 :ي لفظ هذا األثروهذه بعض روايات من خالفهم المحاربي ف
حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعل�ي ب�ن الحس�ين ب�ن : قال أبو داود في سننه

حدثنا األعمش عن مسلم عن مسروق : حدثنا أبو معاوية: إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا
إذا تكل�م هللا ب�الوحي س�مع : "قال رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم: عن عبد هللا أنه قال

لسماء صلصلة كجر السلسلة على الص�فا، فيُص�عقون، ف�ال يزال�ون ك�ذلك أهل السماء ل
ع عن قلوبهم، فيقول�ون ي�ا جبري�ل م�اذا : حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فُزِّ

علي بن الحسين بن إبراهيم ه�و اب�ن [ ".الحق الحق: فيقولون. الحقَّ : فيقول. قال ربك؟
عاوية ه�و محم�د ب�ن خ�ازم ثق�ة في�ه ل�ين أبو م. 261إشكاب وهو صدوق ثقة مات سنة 

ه�ذا وق�د اختل�ف ال�رواة ع�ن  .]مسلم هو أبو الضحى مس�لم ب�ن ُص�بيح. 194مات سنة 
أبي معاوية في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه مرفوعا كما هن�ا، ورواه بعض�هم عن�ه 

وموضع الشاهد هن�ا ه�و لف�ظ الرواي�ة، ول�يس الرف�َع موقوفا، ويبدو أنه وِهم في رفعه، 
  .◌َ والوقف

وابن حبان من طري�ق اب�ن إش�كاب ع�ن أب�ي  ورواه اإلمام أحمد عن أبي معاوية،
، البيهقي في األسماء والصفات من طريق سعدان بن نصر ع�ن أب�ي معاوي�ةمعاوية، و

وابن خزيمة في كتاب التوحيد عن سلم بن جنادة ع�ن وكي�ع، كالهم�ا ع�ن األعم�ش ب�ه 
وك�ذا رواه اب�ن خزيم�ة م�ن  ".وات صلص�لةاوات للس�ماس�مع أه�ل الس�م"موقوفا بلف�ظ 
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َس�ْلم ب�ن جن�ادة . [منص�ور ع�ن أب�ي الض�حى عنسفيان طريق مؤمل بن إسماعيل عن 
 ].ثقة فيه لين، ومؤمل صدوق كثير الخطأ

الس�كري محم�د ب�ن  م�زةح أب�ي م�ن طري�ق البخاري في خلق أفعال العب�ادورواه 
، دون قول��ه "صلص��لة الس��ماوات أه��ل س��مع"ب��ه موقوف��ا بلف��ظ  األعم��ش ع��نميم��ون 

ال��رد عل���ى وك��ذا رواه الاللك���ائيُّ ف��ي أص���ول االعتق��اد وال��دارمي ف���ي  ".للس��ماوات"
إس�حاق  ع�نبن نصر ف�ي تعظ�يم ق�در الص�الة  محمدُ ، وعن شعبة من طريقينالجهمية 

ع�ن األعم�ش  من طريق عبد هللا بن نمي�ر، ثالث�تهمخزيمة  ابنُ ، ووكيع راهويه عنبن 
 . به

 عل���ى ةلالسلس�� صلص��لة مث��لع أه��ل الس���ماوات صلص��لة س��م"بلف��ظ  الح��ديثف
  .عنه هي الراجحةرواياتهم رواه أربعة عن األعمش، ف "الصفوان

عبد ال�رحمن ب�ن محم�د المح�اربي  ما جاء في رواية مخالفة لوكل تلك الروايات 
م�ن نس�بة الص�وت ف�ي ه�ذا الح�ديث ل تب�ارك وتع�الى، وحي�ث إن�ه تف�رد  األعم�شعن 

 . منكرة فروايته معلولةكثير الغلط وهو ية الجماعة بذلك مخالفا روا
عل�ق ا ولَم� ،ل عن ه�ذاغفَ  ولو كان مؤلف الرسالة هو اإلماَم الحافظ السجزي لما

 ".وما في رواته إال إمام مقبول"على هذا األثر بقوله 
فه�و ح�ين  كأن�ه سلس�لة عل�ى ص�فوانوأما الصوت المشار إليه في هذا الحديث ـ 

 د ج�اء بيان�ه فيم�ا رواهق�و هللا تبارك وتع�الى، أجنحتها خضعانا لقولضرب المالئكة بت
ع��ن ب�ن عيين��ة س��فيان  واب��ن خزيم��ة والاللك�ائي م��ن ط�رق ع��ن البخ�اري ف��ي ص�حيحه

عن عكرم�ة ع�ن أب�ي هري�رة يبل�غ ب�ه النب�يَّ ص�لى هللا علي�ه وس�لم أن�ه بن دينار عمرو 
جنحته�ا خض�عانا لقول�ه كأن�ه إذا قضى هللا األمر ف�ي الس�ماء ض�ربت المالئك�ة بأ" :قال

قالوا الحق وه�و العل�ي  ؟زع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكمسلسلة على صفوان، فإذا فُ 
  ".الكبير

ـ كما ذكر ال�ذهبي ف�ي كت�اب العل�و ـ وعثم�ان أبو زرعة الرازي روى : قد يقالـ 
عثم�ان  بن سعيد الدارمي في نقضه على بش�ر المريس�ي وف�ي ال�رد عل�ى الجهمي�ة ع�ن

عن يزيد بن أبي زي�اد ع�ن عب�د هللا ب�ن بن عبد الحميد الرازي جرير  عنن أبي شيبة ب
وات ل�ه ص�وتا اإذا تكل�م هللا ب�الوحي س�مع أه�ل الس�م" :ق�الأنه الحارث عن ابن عباس 

أي فه�ذا األث�ر الموق�وف عل�ى اب�ن ". فيخ�رون ل�ه س�جدا ،كصوت الحدي�د عل�ى الص�فا
 .الرواية السابقة عباس قد يقوي

وق��د ق��ارب  136وم��ات س��نة  47يزي��د ب��ن أب��ي زي��اد ك��وفي ول��د س��نة  :ف��أقول
التسعين، وكان ثقة في نفسه إال أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب، وصار يُلق�ن 

، فه�ذا إس�ناد ض�عيف ج�دا في�ه 110وقد أدركه جرير بعدما كبر، ألنه ولد سنة  فيتلقن،
 .التقوية، فال يصلح في من يقبل التلقين، ولعله من تخليطه

  .ل عن هذاغفَ  ولو كان مؤلف الرسالة هو اإلماَم الحافظ السجزي لما
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وق��د ُروي ع��ن النب��ي ص��لى هللا علي��ه [: مؤل��ف ه��ذه الرس��الة ـ�� وم��ن ذل��ك ق��ول 7
 .]"لُعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً "وسلم أنه قال 

 :أقول
سلم من رواي�ة أب�ي هري�رة ُروي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه و

وأب�ي س�عيد الخ�دري رض�ي هللا ع�نهم،  وأبي أمامة وحذيفة بن اليم�ان ومع�اذ ب�ن جب�ل
 :وموقوفا على معاذ وابن عمر من قولهما

فأم��ا المرف��وع م��ن رواي��ة أب��ي هري��رة ف��رواه الح��افظ الحس��ن ب��ن س��فيان النََس��وي 
ن ِخ�راش ع�ن محم�د واثنان آخران عن سويد بن سعيد عن شهاب ب 303المتوفى سنة 

. الش��ريعة لآلج��ري. كت��اب األربع��ين للنس��وي. [ب��ن زي��اد ع��ن أب��ي هري��رة مرفوع��ا
الهروي الَحَدثاني األنب�اري  سويد بن سعيد]. [القضاء والقدر للبيهقي. االعتقاد للبيهقي

صدوق كتب�ه ص�حاح، ولكن�ه يكث�ر م�ن الت�دليس، وعم�ي ف�ي آخ�ر عم�ره فص�ار ي�تلقن 
ش�هاب ب�ن خ�راش . وق�د بل�غ مئ�ة س�نة 240ذلك، م�ات س�نة فأتى بالمنكرات فُضعف ل�

محمد ب�ن زي�اد . أو بعدها وهو صدوق ثقة فيه لين 174واسطي نزل الرملة مات سنة 
فه�ذا إس�ناد ش�ديد الض�عف لم�ا  ].الجمحي بالوالء مدني سكن البصرة وهو صدوق ثقة

 .يُخشى من أن يكون من مناكير ُسويد التي دخلت عليه من التلقين
 .الرواية بتلك قد تابع الربيُع بُن نافع سويَد بَن سعيد، فتتقوى هذه: قالقد ي

 األص�بهاني مس�عدة ب�نا العب�اس أب�و ح�دثنا: قال ابن بطة في كتاب اإلبانة :فأقول
 ب��ن ش��هاب ح��دثنا :ق��ال الحلب��ي توب��ة أب��و ح��دثنا :ق��ال نيالحس�� ب��ن إب��راهيم ح��دثنا :ق��ال

 م�ا" :قالصلى هللا عليه وسلم أنه  النبي عن هريرة أبي عن زياد بن محمد عن راشخِ 
 علي�ه يشوش�ون وقدري�ة مرجئ�ة ف�يهم ك�ان إال أمت�ه ل�ه فاجتمع�ت ق�ط قبلي نبيا هللا بعث
 نبي�ا سبعين لسان على القدرية و المرجئة لعن وجل عز هللا وإن أال ،بعده من أمته أمر
وثق��ه  نياألص��بها مس��عدة ب��نأحم��د ب��ن محم��د ب��ن يوس��ف  العب��اس أب��و". [آخ��رهم أن��ا

المعروف بابن ديزيل  نيالحس بن إبراهيم .329الخطيب البغدادي وذكر أنه مات سنة 
سكن طَرسوس ثق�ة م�ات  الحلبيالربيع بن نافع  توبة أبو .281الهَمذاني ثقة مات سنة 

 ]. 241سنة 
وهذا الس�ند ق�د يظن�ه بع�ض ط�الب الح�ديث جي�دا، ول�يس ك�ذلك، إذ ه�و عل�ى م�ا 

ن ديزيل ع�ن الربي�ع ب�ن ن�افع، والب�ن ديزي�ل ع�ن الربي�ع رواي�ة يبدو غريب تفرد به اب
كما في تاريخ دمشق، لكن لم يذكر روايت�ه عن�ه الم�زي ف�ي ته�ذيب الكم�ال، أي إن�ه ل�م 
يقف عليها في مصادر الرواية التي رجع إليها، على الرغم من أنه جمع أس�ماء أربع�ة 

المتق�دمون يس�تغربون ف�ي مث�ل  وثالثين راويا رووا عن الربيع بن نافع، فأئمة الحديث
عن شهاب بن خراش من طري�ق ال�راوي الض�عيف وه�و س�ويد هذا أن يشتهر الحديث 

 . بن سعيد وال يشتهر عنه من طريق الراوي الثقة وهو الربيع بن نافع
محم�ِد  يبدو أن المشكلة هي في مؤلف الكتاب نفسه، وهو عبي�ُد هللا ب�ُن محم�ِد ب�نِ 

، وه��و ش��يخ ص��الح م��ن 387روُف ب��ابن بط��ة المت��وفى س��نة ب��ِن حم��داَن العكب��ري المع��
 يوأب� الف�وراس أب�ي ب�ن محم�د الحنابلة رحمه هللا، حدَّث الخطي�ب البغ�دادي ع�ن فقهاء
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 كت�ابفق�د ك�ان ح�دَّث ب ول�يس ه�و مم�ن يُعتم�د علي�ه، وغيرهم�ا عن�ه، األزه�ري القاسم
 ال�دارقطنيع�ن رج�اء ف�أنكر  األردبيل�ي عم�ر ب�ن حف�ص ع�ن ىمرجَّ  بن لرجاء السنن

 ب�ن حف�ص ودخ�ل أربع�ين س�نة بغ�داد ىمرج� ب�ن رج�اء دخ�ل ،ح�المُ  ه�ذا: "ذلك وقال
 الت��ي النس��خ بط�ة ب��نا فتتب�ع ".؟ من��ه س�مع فكي��ف ومئت�ين س��بعين س�نة األردبيل��ي عم�ر

 .رج�اء ع�ن ش�خرف ب�ن ف�تح ع�ن الراجي�ان ب�نا ع�ن وجعلها الرواية روغيَّ  عنه تبتكُ 
  .درجال السنابن بطة فتأمل كيف غيَّر 

 ل�يس ض�عيف ض�عيف بط�ة ب�نا" :األزه�ري القاس�م أبو لي قال: ثم قال الخطيب
 فكي�ف :ل�ه قل�ت ".ش�يئا الص�حيح ف�ي منه جأخرِّ  وال البغوي معجم عنه وعندي ،بحجة

 ب�نا بخ�ط طري�ة نس�خة إلين�ا دفع وإنما ،به أصال له نر لم" :فقال. ؟ بالمعجم كتابه كان
  ".عليه وقرأنا منها نافنسخْ  شهاب
 أب�ي ب�ن محم�د ل�ي قال :قال األسدي علي بن الواحد عبد حدثني: م قال الخطيبث

 الزه�ري ع�ن مال�ك ع�ن هللا عب�د بن مصعب عن البغوي عن بطة بنا روى :الفوارس
". مس�لم كل على فريضة العلم طلب" قالأنه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن

 ح�ديث وم�ن ،عن�ه مص�عب ح�ديث ومن ،مالك حديث من باطل الحديث وهذا" :ثم قال
 وهللا ،بط�ة ب�نا عل�ى في�ه والحم�ل ،اإلس�ناد به�ذا موض�وع وه�و ،مص�عب ع�ن البغوي

  ".أعلم
 ل�ي هبَ�وكتَ  كتاب�ه أص�ل من بلفظه العتيقي محمد بن حمدأ حدثني: ثم قال الخطيب

 محم�د ب�ن هللا عب�د حدثنا :بعكبرا الفقيه حمدان بنا محمد بن هللا عبيد حدثنا :قال بخطه
 ع�روة ب�ن هش�ام ع�ن أنس بن مالك حدثنا :الزبيري هللا عبد بن مصعب حدثنا :البغوي

 يق�ول وس�لم علي�ه هللا ص�لى هللا رس�ول سمعت :قالأنه  عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن
 البغ�وي رواية من باطل أيضا الحديث وهذا" :ثم قال ".انتزاعا العلم يقبض ال هللا إن"

انظ�ر ت�اريخ بغ�داد [ ".أعل�م ف�ال ،أص�ال مال�ك ع�ن مصعب عن أره ولم ،مصعب عن
 ب�نا عل�ى في�ه والحم�ل ،اإلس�ناد به�ذا موض�وع وه�و"وتأمل قول�ه ]. للخطيب البغدادي

 ".بطة
كلَّ��م هللا تع��الى موس��ى ي��وم "واتهم��ه الح��افظ اب��ن حج��ر بزي��ادة زاده��ا ف��ي ح��ديث 

 محم�د ب�ن إس�ماعيل، وهو الحديث ال�ذي رواه ع�ن ش�يخه ..."كلمه وعليه جبة صوف 
 م�ا أدري وم�ا ،الزي�ادة ه�ذه فيه�ا ل�يس ط�رق م�ن رويناه وقد: "قال ابن حجر ،الصفار

 به�ذا يح�دث ل�م الص�فار محم�د ب�ن إس�ماعيل نأ ش�كأ فما! ؟ هذا بعد بطة بنا في أقول
 ].انظر لسان الميزان البن حجر". [بغيبه علمأ وهللا ،قط

وقد يغير اسم الراوي ال�ذي فابن بطة يدَّعي سماع ما لم يسمع من كتب الحديث، 
 .فتأمل .سمع منه، كما قد يزيد في المتن ما ليس فيه

 ح�رب بن علي وأما المرفوع من رواية أبي أمامة فرواه الروياني والطبري عن
 أب�ي ع�ن موس�ى أب�ي ب�ن زي�د ع�ن الخراس�انيالنس�ائي  نص�ر ب�ن أحم�د عن الموصلي

 لعن�ت": وس�لم علي�ه هللا ص�لى ب�يالن ق�ال: ق�ال أن�ه أمام�ة أب�ي عن غالب أبي عن غانم
 ق��وم": ق��ال .؟ المرجئ��ة وم��ا ،هللا رس��ول ي��ا: قي��ل ".نبي��ا س��بعين لس��ان عل��ى المرجئ��ة
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زي�د ]. [ته�ذيب اآلث�ار للطب�ري. مس�ند الروي�اني". [عم�ل بال قول اإليمان أن يزعمون
أب�و غال�ب  .ال أعرف�ه: أب�و غ�انم ق�ال أب�و ح�اتم .ال أعرف�ه: بن أبي موسى قال أبو حاتم

فه�ذا إس�ناد  ].منك�ر الح�ديث: صاحب أبي أمامة ضعيف وقال فيه ابن سعد وابن حب�ان
  .تالف

 لفض�لوأما المرفوع من رواية حذيفة ف�رواه اب�ن بش�ران ف�ي أمالي�ه م�ن طري�ق ا
 ع�ن القط�ان ب�ن غال�ب ثناح�د :قال�ت الض�بعية م�رزوق بن�ت حدثتنا :قال طالب أبي بن

ه�و  طال�ب أب�ي ب�ن لفض�لا. [وس�لم علي�ه هللا ص�لى هللا رس�ول ع�ن حذيف�ة ع�ن الحسن
اس��مها خش��ة ول��م أج��د له��ا  الض��بعية م��رزوق بن��ت .الفض��ل ب��ن جعف��ر ب��ن عب��د هللا ثق��ة

 ].غالب بن خطاف القطان صدوق. ترجمة، فالظاهر أنها مجهولة
ى ونعيم بن حم�اد وحي�وة ب�ن وأما المرفوع من رواية معاذ فرواه محمد بن مصفَّ 

أبي العالء الدمشقي ع�ن محم�د ب�ن جح�ادة ع�ن يزي�د ب�ن  شريح عن بقية بن الوليد عن
المعج�م الكبي�ر ومس�ند . الس�نة الب�ن أب�ي عاص�م. [حصين ع�ن مع�اذ ب�ن جب�ل مرفوع�ا

 ].االعتقاد وكذا القضاء والقدر للبيهقي. الشاميين للطبراني
أب��و الع��الء الدمش��قي في��ه وقف��ة، فالمش��هور به��ذه الكني��ة ب��رد ب��ن س��نان الدمش��قي [

، ولكن يب�دو بع�د التأم�ل أن بقي�ة ل�م يس�مع ه�ذا 135قة فيه لين مات سنة وهو صدوق ث
 ه�الك"الحديث من بُرد بن سنان، وأنه سمعه من أبي العالء الذي حدَّثه ك�ذلك بح�ديث 

وه��و م��ا رواه  ،"ثب��ت غي��ر نع�� والرواي��ة والقدري��ة العص��بية ف��ي :ث��الث ف��ي أمت��ي
 ،ع�دي م�ن طري�ق هش�ام ب�ن عم�ار واب�نُ  ،رجْ حُ  بن علي الدوالبي والُعقيلي من طريق

 ب�ن هللا عب�د ع�ن زدياأل الع�الء يأب� ه�ارون بن هارون عن الوليد بن بقية كالهما عن
. وس�لم علي�ه هللا ص�لى النب�ي ع�ن عب�اس ب�نا ع�ن مجاه�د ع�نبن سمعان الم�دني  زياد

وإذا كان أبو العالء هذا قد روى عن مدني ونسبه الراوي عنه دمشقيا فهو غالبا م�دني 
مش��قي أو م��دني س��كن دمش��ق، وم��ن ق��رائن الخل��ل ف��ي ه��ذا اإلس��ناد أن��ه م��ن رواي��ة أو د

أودمش�قيا ع�ن ك�وفي ع�ن حمص�ي، وبقي�ة مش�هور بالت�دليس،  حمصي عمن كان م�دنيا
 ].فمثل هذا التدليس للشيوخ ليس غريبا عنه

، ص�دوق في�ه ل�ين وك�ان 198وم�ات س�نة  115بقية بن الوليد حمصي ولد سنة [
يي��دلس ع��ن الض��عفاء و أب��و الع��الء ه��ارون ب��ن ه��ارون ق��ال في��ه البخ��اري ف��ي . يس��وِّ

الضعفاء الصغير ليس بذاك، وقال أبو زرعة ال أعرفه، وذكره العقيل�ي ف�ي الض�عفاء، 
محمد بن جحادة ك�وفي ثق�ة م�ات س�نة . والبالء منه وهو منكر الحديث :وقال ابن عدي

 ].يزيد بن حصين حمصي ذكره ابن حبان في الثقات. 131
ريق آخر رواه محمد بن عبد هللا بن عيسى المشهور ب�ابن أب�ي َزَمنِ�ين ف�ي وله ط

 ع��ن الزبي��دي زرع��ة ع��ن عل��ي ب��ن مس��لمة ع��ن وه��ب اب��ن أص��ول الس��نة م��ن طري��ق
مس��لمة ب��ن عل��ي . [اع��ورفم جب��ل ب��ن مع��اذ نع�� مكح��ول ع��ن لب��ي الفض��أ ب��ن عم��ران

 ةزرع�� .وه��و مت��روك الح��ديث 190الُخش��ني الدمش��قي نزي��ل مص��ر م��ات قب��ل س��نة 
صدوق ثق�ة  مكحول. ضعيف لبي الفضأ بن عمران. ضعيف متروك الحديث الزبيدي

  ].تقريبا وروايته عن معاذ مرسلة فإنه ولد بعد وفاته 114مات سنة 
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وأم�ا المرف��وع م�ن رواي��ة أب�ي س��عيد ف�رواه اب��ن الج�وزي ف��ي الموض�وعات م��ن 
 يالحرب� ص�ورمن ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ح�دثنا :ق�ال عيس�ى بن محمد هللا عبد يأبطريق 

 س�ليمان ب�ن معتم�ر ح�دثنا :ق�ال الس�قاء بح�ر ب�ن يعل� ب�ن عم�رو حفص أبو حدثنا :قال
 النب�ي ق�ال :ق�الأن�ه  يالخ�در س�عيد أب�ى ع�ن يالناج الصديق أبى عن يأب يحدثن :قال

 ي��ا ه��م م��ن: قلن��ا ."نبي��ا س��بعين لس��ان عل��ى أربع��ة لع��ن هللا إن: " وس��لم علي��ه هللا ص��لى
 ه�ذا: ق�ال اب�ن الج�وزي ."وال�روافض والمرجئة والجهمية دريةالق": قال .؟ هللا رسول
وق�ال ال�ذهبي واب�ن  .مجه�والن والحرب�ي عيس�ى ب�ن ومحمد، وضعه في شك ال حديث

ويحتمل أن يكون أبو عبد هللا محمُد بن عيس�ى . [حجر عن كل منهما ال يُدرى من هو؟
ه��ذا ت��رجم ل��ه ، و344ه��ذا ه��و البغ��داديَّ الع��الف ال��ذي دخ��ل مص��ر وت��وفي به��ا س��نة 

 ].وهذا إسناد ال يحتمل هذا الباطل: الذهبي في الميزان وروى حديثا من طريقه وقال
ه الاللكائي والبيهقي في القضاء والقدر من طريق اوأما الموقوف على معاذ فرو

أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، والشاش�يُّ ف�ي مس�نده ع�ن محم�د ب�ن داود الب�وغي 
عن بقية ب�ن الولي�د ع�ن زرع�ة الزبي�دي ع�ن مكح�ول  الهماعن إسحاق ابن راهويه، ك

 271أب��و عتب�ة م��ات س��نة . [ب��دل مكح�ول" ع��ن ش�يخ"وف�ي مس��ند الشاش�ي . ع�ن مع��اذ
بقي��ة ي��دلس ع��ن الض��عفاء  .محم��د ب��ن داود الب��وغي ل��م أج��د ل��ه ترجم��ة. وك��ان ك��ذابا

ي  114صدوق ثقة م�ات س�نة  مكحول .ضعيف متروك الحديث الزبيدي زرعة .ويسوِّ
 ].ريبا وروايته عن معاذ مرسلة فإنه ولد بعد وفاتهتق

ه الطبراني في األوس�ط والاللك�ائي وأب�و نع�يم اوأما الموقوف على ابن عمر فرو
 الح�ارثي وب�رة ب�ن ك�رز عن عطية بن الفضل بن محمد في الحلية وغيرهم من طريق

 عطي�ة ب�ن الفضل بن محمد. [موقوفا عمر بن هللا عبد عن القرظي كعب بن محمد عن
 ].متهم بالكذب والوضع

هذا كله من حيث األسانيد، وقد تبين أنها تالفة ال تقوم بها حجة، وأم�ا الم�تن فه�و 
  .الموضوع ظاهر النكارة، بل شبه

يستشهد مثل اإلمام السجزي بمث�ل ه�ذه الرواي�ة التالف�ة ف�ي  من المستبعد جدا أنف
 .العقيدة حتى ولو ذكرها بصيغة التمريض

 
ف�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم وُروي عن�ه ": مؤل�ف ه�ذه الرس�الة ق�ول ـ ومن ذلك 8

 ."الروافض أنهم مشركون
 :أقول

ُروي ه��ذا الح��ديث مرفوع��ا إل��ى النب��ي ص��لى هللا علي��ه وس��لم م��ن رواي��ة فاطم��ة 
 . الزهراء وعلي وأم سلمة وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهم

راء رض��ي هللا عنه��ا ف��رواه اآلج��ري ف��ي فأم��ا المرف��وع م��ن رواي��ة فاطم��ة الزه��
الشريعة من طريق زياد بن المنذر عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف ع�ن عم�ر ب�ن 

 هللا رس�ول عل�ى عليٌّ  دخل: أنها قالت علي بن الحسين عن زينب بنت علي عن فاطمة
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 قوم�ا وإن ،الجن�ة ف�ي وش�يعتك إن�ك أم�ا ،أبشرْ ": فقال جالس وهو وسلم عليه هللا صلى
 ف��إن الرافض��ة له��م يق��ال نب��ز له��م يلفظون��ه ث��م اإلس��الم يص��غرون بع��دك م��ن ونؤجي��ي

  ".مشركون فإنهم فقاتلهم أدركتهم
ورواه أب��و يعل��ى واآلج��ري واب��ن عس��اكر م��ن طري��ق تلي��د ب��ن س��ليمان ع��ن أب��ي 

ورواه أب�و . الجحاف عن محمد ب�ن عم�رو الهاش�مي ع�ن زين�ب بن�ت عل�ي ع�ن فاطم�ة
بأص�بهان م�ن طري�ق إس�ماعيل ب�ن عم�رو ع�ن عثم�ان ب�ن الشيخ في طبقات المحدثين 

ورواه اب�ن . غالب عن أبي الجحاف عن أب�ي جعف�ر ع�ن فاطم�ة الص�غرى ع�ن فاطم�ة
أبي عاصم في السنة وابن األعرابي وابن عس�اكر م�ن طري�ق س�وار ب�ن مص�عب ع�ن 
أبي الجحاف عن محمد بن عم�رو ع�ن فاطم�ة بن�ت عل�ي ع�ن فاطم�ة ع�ن أس�ماء بن�ت 

ف��ي طريق��ه األول زي��اد ب��ن المن��ذر أب��و الج��ارود ك��ذاب يض��ع . [لمةعم��يس ع��ن أم س��
وف�ي طريق�ه الثال�ث . وفي طريقه الثاني تليد بن سليمان ضعيف متهم بالك�ذب. الحديث

إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجل�ي األص�بهاني ض�عيف منك�ر الح�ديث، وعثم�ان ب�ن 
 ].وك الحديثوفي طريقه الرابع سوار بن مصعب متر. غالب لم أجد له ترجمة

وأم��ا المرف��وع م��ن رواي��ة عل��ي رض��ي هللا عن��ه ف��رواه اآلج��ري واب��ن األعراب��ي 
وابن عدي وأبو عمرو الداني في الفتن وابن عساكر من طرق ع�ن أب�ي جن�اب الكلب�ي 
عن أبي سليمان الهْمداني عن علي، وفي بعض طرقه ع�ن أب�ي س�ليمان الهْم�داني ع�ن 

ك�ان و حي�ة منك�ر الح�ديث مت�روك الح�ديثأب�و جن�اب يحي�ى ب�ن أب�ي . [عمه ع�ن عل�ي
: أبو سليمان الهْمداني ق�ال في�ه ال�ذهبي. أو بعدها 147يدلس عن الضعفاء، ومات سنة 

وعم�ه مجه�ول، ولع�ل الس�ند وق�ع ف�ي نس�خة . ال يُدرى من هو كأبيه وأتى بخب�ر منك�ر
  ].الذهبي عن أبيه بدل عن عمه

ي��ق محم��د ب��ن أس��عد ول��ه طري��ق آخ��ر رواه اب��ن أب��ي عاص��م واآلج��ري م��ن طر
. التغلب��ي ع��ن عبث��ر ب��ن القاس��م ع��ن ُحص��ين ع��ن أب��ي عب��د ال��رحمن الس��لمي ع��ن عل��ي

 ].محمد بن أسعد ضعيف منكر الحديث[
 الحك�م بن عصام عصمة يأبوله طريق آخر رواه أبو نعيم في الحلية من طريق 

 الش�عبي ع�ن جح�ادة ب�ن محم�د ع�ن الهم�داني س�وار ع�ن البصري جميع عن العكبري
 ].سوار بن مصعب الهْمداني متروك الحديث. [ليع عن

وأما المرفوع من رواي�ة أم س�لمة رض�ي هللا عنه�ا ف�رواه الطبران�ي ف�ي األوس�ط 
واآلجري والخطيب البغدادي من طرق ع�ن الفض�ل ب�ن غ�انم ع�ن س�وار ب�ن مص�عب 

. الفض�ل ب�ن غ�انم ض�عيف .[عن عطي�ة الع�وفي ع�ن أب�ي س�عيد الخ�دري ع�ن أم س�لمة
ورواه س�وار م�ن ح�ديث فاطم�ة وم�ن ح�ديث عل�ي . متروك الح�ديث سوار بن مصعب

 ].رضي هللا عنهما كما تقدم، وهذا من تخليطه
اآلجري وابن عس�اكر  وأما المرفوع من رواية ابن عمر رضي هللا عنهما فرواه

يحي�ى ب�ن . [من طريق يحيى بن سابق المديني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عم�ر
 ].ك متهم بوضع الحديثسابق أبو زكريا مترو
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عب�د ب�ن حمي�د واب�ن  وأما المرفوع من رواية ابن عباس رضي هللا عنهم�ا ف�رواه
أبي عاصم في كتاب السنة وأبو يعلى والطبراني في الكبير وغيرهم م�ن ط�ريقين ع�ن 

الحج�اج ب�ن تم�يم ق�ال في��ه . [الحج�اج ب�ن تم�يم ع�ن ميم�ون ب�ن مه�ران ع�ن اب�ن عب�اس
روى ع�ن ميم�ون ب�ن مه�ران أحادي�ث ال يُت�ابع : في�ه الُعقيل�ي وق�ال. ليس بثق�ة: النسائي
فه���و ض���عيف ج���دا، وال ينفع���ه أن ذك���ره اب���ن حب���ان ف���ي الثق���ات، ألن���ه م���ن . عليه���ا

 ]. المتساهلين
وله طريق آخر رواه ابن ع�دي م�ن طري�ق أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عم�ر ب�ن ي�ونس 

م البص��ري ع��ن يزي��د ب��ن ُزري��ع ع��ن خال��د الح��ذاء ع��ن  اليم��امي ع��ن عم��رو ب��ن ُمَخ��رِّ
عم�رو ب�ن . أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عم�ر اليم�امي م�تهم بالك�ذب. [عكرمة عن اب�ن عب�اس

م أحاديثه  كلها مناكير، كما قال ابن عدي  ].ُمَخرِّ
هذا كله من حيث األسانيد، وقد تبين أنها تالفة ال تقوم بها حجة، وأم�ا الم�تن فه�و 

  .ظاهر النكارة
م الس�جزي بمث�ل ه�ذه الرواي�ة التالف�ة ف�ي يستشهد مث�ل اإلم�امن المستبعد جدا أن 

 .العقيدة حتى ولو ذكرها بصيغة التمريض
 
وروي ع�ن النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم [: مؤلف هذه الرسالة ـ ومن ذلك قول 9
 .]"إذا أراد هللا بقوم شراً ألقى بينهم الجدل وخزن العمل"أنه قال 

 :أقول
س�وى  ب�الرفع ، ولم أجد من ع�زاهلم أجده مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم

، ف�ي طبق�ات الحنابل�ة ف�ي 526ابن أبي يعلى محمد بن محمد بن الحسين المتوفى س�نة 
 . !ترجمة العباس بن غالب

 األوزاع�ي عنوروى الاللكائي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وابن عساكر 
ورواه ال�ذهبي ف�ي ت�ذكرة  .العمل ومنعهم الجدل ألزمهم شرا بقوم هللا أراد إذا:  قال أنه

 أراد إذا هللا أن بلغن�ي: ق�الأن�ه  األوزاع�ي ع�نالحفاظ وفي سير أعالم الن�بالء بإس�ناده 
ا بقوم   .العمل ومنعهم الجدل ألزمهم شّرً

 إذا :أنه ق�ال الكرخي معروفورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن 
 بعب��د أراد وإذا ،الج��دل ب��اب عن��ه وأغل��ق عم�لال ب��اب علي��ه هللا ف��تح خي��را بعب�د هللا أراد
 .الجدل باب عليه وفتح العمل باب عليه أغلق شرا

ينُس���ب مث���ل الح���افظ الس���جزي مث���ل ه���ذا الق���ول ول���و بص���يغة م��ن المس���تبعد أن 
مم�ا عملت�ه ي�د كات�ب النس�خة أو  ولعل�ه ،التمريض إلى رسول هللا صلى هللا علي�ه وس�لم

 !!!. النسخة لهما ترجمة ؟يجد محقق أجد ولم شيخه اللذين لم 
 

وق�د روى الزه�ري ع�ن أب�ي بك�ر ب�ن : [مؤلف ه�ذه الرس�الة ـ ومن ذلك قول 10
لم�ا كل�م هللا موس�ى : "عبد الرحمن بن الحارث عن جرير بن جابر عن كع�ب أن�ه ق�ال 
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عليه السالم كلمه باأللسنة كلها قبل لسانه، فطفق موسى يقول وهللا يا رب ما أفقه ه�ذا، 
وذك��ر الح��ديَث، وه��ذا محف��وظ ع��ن ". لس��انه آخ��ر األلس��نة بمث��ل ص��وتهحت��ى كلم��ه ب

بيدي ومعمر ويونس بن يزي�د وش�عيب ب�ن أب�ي الزهري، رواه عنه ابن أبي عتيق والزُ 
معن��اه أن " بمث��ل ص��وته" حم��زة، وه��ؤالء كله��م أئم��ة، ول��م ينك��ره واح��د م��نهم، وقول��ه

ات��ه عن��ده، ويوض��ح موس�ى علي��ه الس��الم حِس��به مث�ل ص��وته ف��ي تمكن��ه م�ن س��ماعه وثب
لو كلمت�ك ي�ا موس�ى بكالم�ي ل�م ت�ك ش�يئاً ول�م تس�تقم "ُر الحديث فإنه قال صحةَ هذا آخِ 

  "].له
 :أقول

األثر الم�ذكور ع�ن كع�ب األحب�ار رواه جماع�ة ع�ن الزه�ري الت�ابعي الثق�ة ع�ن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث التابعي الثقة عن رجل مجهول عن كع�ب ، وم�ن 

كعبا هو من مسلمة أهل الكتاب، فقد كان يهوديا ثم أسلم وه�اجر ف�ي خالف�ة  المعلوم أن
عم��ر رض��ي هللا عن��ه، وس��مع من��ه ع��دد م��ن الص��حابة والت��ابعين مم��ا ك��ان يروي��ه ع��ن 

 . التراث اليهودي
ف��ي  ح��اتم أب��ي واب��ن المن��ذر واب��ن جري��ر واب��ن ال��رزاق عب��د هأخرج��وه��ذا األث��ر 

ع�ن  والص�فات األس�ماءكت�اب  ف�ي والبيهق�ي تفاسيرهم والطبراني في المعج�م األوس�ط
 وأب�وواآلج�ري ف�ي الش�ريعة  ح�اتم أب�ي اب�نالبزار في مس�نده الكبي�ر و هوأخرجكعب، 

من طريق الفضل ب�ن عيس�ى الرقاش�ي  والصفات األسماء في والبيهقي الحلية في نعيم
. وس��لم علي��ه هللا ص��لى هللا رس��ول ب��ن عب��د هللا ع��ن ج��ابر ع��نع��ن محم��د ب��ن المنك��در 

وم�ن الواض�ح الب�يِّن أن الفض�ل ب�ن عيس�ى  ].الفضل بن عيسى ضعيف منكر الحديث[
 .قد سرق حديث كعب األحبار وركَّب له هذا اإلسناد، أو سرقه غيره ولقنه إياه

لكن هل كان السلف يس�معون م�ن كع�ب وي�روون عن�ه م�ا ك�ان ينقل�ه تص�ديقا ل�ه 
تك���ذبوهم وبعض���ه ق���د يك���ون بعض���ه ك���ذلك وبعض���ه م���ن ب���اب ال تص���دقوهم وال  !!؟

استغرابا واستنكارا، وش�تان ب�ين رواي�ة فيه�ا حكم�ة وموعظ�ة ورواي�ة فيه�ا عقي�دة م�ن 
 !!!.عقائد اليهود المحرفة 

وقد كان أئمة الحديث يروون ف�ي مص�نفاتهم م�ن ك�ل م�ا س�معوا م�ن ب�اب الجم�ع 
واالستقصاء، وكتب الرواي�ة زاخ�رة برواي�ة األحادي�ث الموض�وعة بأس�انيدها، لتك�ون 

 هذا م�ا ال!!! هدة على الرواة الذين في تلك األسانيد، أفكانوا يروونها احتجاجا بها ؟الع
 .يغيب عن طلبة الحديث فضال عن األئمة الحفاظ كاإلمام السجزي رحمه هللا

يذكر مثل اإلمام السجزي قوَل كعب األحبار محتجا به ف�ي من المستبعد جدا أن ف
  ."ولم ينكره واحد منهم"بعد أْن ذكر من رووه يقول  أنكذلك ومن المستبعد  ،العقيدة
 

 :وُروي ع�ن وه�ب ب�ن منب�ه أن�ه ق�ال: [مؤل�ف ه�ذه الرس�الة ـ ومن ذلك ق�ول 11
صوتك  يا رب أسمعُ : لما سمع موسى عليه السالم كالم هللا تعالى أنِس بالصوت فقال"

الك أن��ا فوق��ك وع��ن يمين��ك وع��ن ش��م: فق��ال هللا س��بحانه. وال أرى مكان��ك ف��أين أن��ت؟
 ].وذكر الحديث". وأمامك وخلفك ومحيط بك
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 :أقول
اب�ن ابن قتيبة في تأويل مختلف الح�ديث ورواه وهب بن منبه األثر المذكور عن 

 ه�وعساكر في ت�اريخ دمش�ق ع�ن وْه�ب ب�ن منب�ه بنح�وه، ووه�ب يم�اني ت�ابعي ثق�ة، و
ُر يكث��ر النق��ل ع��ن أه��ل الكت��اب، وق��ال ع��ن نفس��ه إن��ه جم��ع عل��م كع��ب األحب��ار، وأكث��

 .اإلسرائيليات التي دخلت في التراث اإلسالمي كانت من طريق كعب ووهب
م�ن  ويب�دو أنه�ا ،ممن سمعهاوال لم يبين وهب بن منبه مصدره في هذه الرواية، 

 .التراث اليهودي الذي ينقله غالبا كعب األحبار
ن�ه تجعل موسى عليه السالم قد سمع كالم هللا جلَّ وع�ال وكأالمنكرة هذه الرواية 

 . !رجل يخاطبه كما يتخاطب الناس فيأنس بصوته فيسأله أين أنت ؟
ي�ا رب أس�مع ص�وتك وال أرى مكان�ك "هل قال موسى عليه السالم ل جلَّ شأنه 

أن��ا فوق��ك وع��ن يمين��ك وع��ن ش��مالك وأمام��ك " ل��ه ق��ال هللا س��بحانهوه��ل . "ف��أين أن��ت؟
ي تس�ربت إل�ى بع�ض كت�ب هذا من الروايات اإلسرائيليات الت !!.؟"وخلفك ومحيط بك

هي األساَس الذي تُفه�م ب�ه آي�ات الق�رآن، وه�ذا عند بعض الناس العقائد بحيث صارت 
  .ما يجب تنقية العقيدة منه

 ،ف�ي العقي�دة بالكت�اب والس�نةرحم�ه هللا أن�ه يح�تج اإلمام السجزي المعروف عن 
 !!.باإلسرائيليات  فيها ومن المستبعد جدا أن يحتج

 
وروى أب�و الح�ويرث أن ق�وم موس�ى : [مؤل�ف ه�ذه الرس�الة ولـ ومن ذلك ق 12

". م�ا لك�م تنظ�رون إل�ى أذن�ي؟"عليه السالم كانوا ينظرون إلى أذنه فقال علي�ه الس�الم 
 "]. أذن سمعت كالم هللا سبحانه"فقالوا 

 :أقول
أبو الحويرث هو عب�د ال�رحمن ب�ن معاوي�ة األنص�اري الزرق�ي الم�دني المت�وفى 

 .130سنة 
 :ن عبد هللا بن أحمد روى في كتاب السنة عنه هذين النصينووجدت أ

 ع�ن معش�ر أب�و ناح�دث: هللا عب�د أب�و هاش�م بن�ي م�ولى بكار بن محمد حدثني: قال
 ،كالم�ه م�ن موس�ى يطي�ق م�ا بق�در موس�ى وج�ل ع�ز هللا كلم إنما" :قال الحويرث أبي
  ".شيء يطقه لم كله بكالمه هكلم ولو

 أب�ي معاوي�ة ب�ن ال�رحمن عب�د عن معشر أبو ناحدث :بكار بن محمد حدثني :وقال
 م�ات إال أح�د ي�راه ال ليل�ة أربع�ين وس�لم علي�ه هللا ص�لى موس�ى مكث" :قال الحويرث

 ".وعز جل العالمين رب نور من
ورواهما النجاد ف�ي كت�اب ال�رد عل�ى م�ن يق�ول الق�رآن مخل�وق ع�ن عب�د هللا ب�ن 

  .أحمد سندا ومتنا
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ي ف��ي كت��اب الحج��ة ال��نص األول منهم��ا م��ن طري��ق وروى أب��و القاس��م األص��بهان
 . بههللا عبدعن  عمر بن محمد بن أحمد

ال عن�ه وال ع�ن  ،اهلم أجد من رووأما النص الذي ذكره مؤلف هذه الرسالة هنا ف
  .غيره

مث��ل ه��ذا ال��نص الغري��ب ال��ذي ال اإلم��ام الس��جزي وم��ن المس��تبعد ج��دا أن ي��ذكر 
 .وأن يستشهد به في العقيدة يشك قارئه في أنه من اإلسرائيليات،

 
: وقيل للحسن بن أبي الحسن البص�ري[ :مؤلف هذه الرسالة ـ ومن ذلك قول 13
أكلم�ا جاءن�ا رج�ل ": وق�ال مال�ك ب�ن أن�س. "لست في شك م�ن دين�ي": فقال. نجادلك ؟

وق�ال . "أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى هللا عليه وسلم لجدله
إن�ك وإن أُعطي�ت لس�اناً فإن�ا نعل�م أنَّ�ا عل�ى ح�ق وأن�ك عل�ى ": لغ�يالنحسان بن عطي�ة 

 ". الباطل
 :أقول

" لست في شك من دين�ي" رحمه هللا لمن طلبوا أن يجادلوهلحسن البصري قول ا
 .لم أجد من رواه

أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا م�ا ن�زل ب�ه جبري�ل "مالك بن أنس وقول 
س�نده ص�حيح عن�ه، رواه جماع�ة م�ن الثق�ات " لم لجدل�هعلى محمد صلى هللا علي�ه وس�

 215منهم اإلمام أحمد عن إسحاق بن عيسى ابن الطباع وه�و ص�دوق ثق�ة ت�وفي س�نة 
تعظ�يم ق�در الص�الة لمحم�د . العلل ومعرفة الرجال لعبد هللا بن أحمد. [عن اإلمام مالك

المتفق�ه للخطي�ب الفقي�ه و. شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللك�ائي. بن نصر المروزي
 ].شعب اإليمان والمدخل إلى كتاب السنن كالهما للبيهقي. البغدادي
إن�ك وإن أُعطي�ت لس�اناً فإن�ا نعل�م أنَّ�ا عل�ى ح�ق "ل حسان ب�ن عطي�ة لغ�يالن ووق

حسان بن عطية دمشقي ثقة من ص�غار الت�ابعين . [لم أجد من رواه "وأنك على الباطل
 ].120ومات بعد سنة 

أن م�نهج والس�كوُت عم�ا يقابله�ا لإليح�اء ب�د مث�ل ه�ذه األق�وال ومن الغريب إي�را
باعهم هو ترك الجدال بإطالق، دون التفريق بين الجدال المم�دوح والج�دال األنبياء وأتْ 

وع�ن قول�ه  ،"قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت ج�دالنا"المذموم، بمعزل عن قوله تعالى 
، وع��ن قول��ه "ج��ادْلهم ب��التي ه��ي أحس��نو"تع��الى مخاطب��ا لنبين��ا ص��لى هللا علي��ه وس��لم 

، وبمع�زل ع�ن اإلش�ارة القرآني�ة "وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي ه�ي أحس�ن"تعالى 
 ".وجاَدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق"للجدال المذموم في قوله تعالى 
ل الح��افظ الس��جزي يتمس��كون بم��ا امث��أأئم��ة الس��نة م��ن  وم��ن المس��تبعد أن يك��ون

  .لعلماء بعيدا عن هْدي القرآنلمنسوبة لقوال ااألوقفوا عليه من 
 

296



28 
 

قل�ت لمال�ك ب�ن : وقال الهيثم ب�ن جمي�ل[: مؤلف هذه الرسالة ـ ومن ذلك قول 14
بالس�نة  رُ ال، يخبِ�": ق�ال. يا أبا عبد هللا، الرجل يكون عالماً بالسنة يجادل عليها ؟: أنس

قل�ت ألحم�د اب�ن : داني ال�وراقوقال العباس بن غال�ب الهْم�. "بلت منه وإال أمسكفإن قُ 
يا أبا عب�د هللا، أك�ون ف�ي المجل�س ل�يس في�ه م�ن يع�رف الس�نة غي�ري : حنبل رحمه هللا

. "نفسك لهذا، أخب�ْر بالس�نة وال تخاص�مْ  بْ ال تنصِ ": فقال. فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه ؟
 ".ما أراك إال مخاصماً ": فأعدت عليه القول، فقال

 :أقول
د من رواه، وعلقه القاضي عياض بن موس�ى اليحص�بي ف�ي قول مالك هذا لم أج

  .ترتيب المدارك وابن عبد البر في جامع بيان العلم عن الهيثم بن جميل كما هنا
وقول أحمد لم أجد كذلك من رواه، وعلقه ابن أبي يعلى في طبق�ات الحنابل�ة ع�ن 

 .العباس بن غالب كما هنا
وأن ال يخاص��م أح��دا وال "م��د ق��ال روى اب��ن أب��ي يعل��ى أن اإلم��ام أح: ق��د يق��ال

فه�ذه الرواي�ة عن�ه ". وإي�اك ومن�اظرةَ م�ن أح�دث في�ه... والقرآن ك�الم هللا، ... يناظر، 
 .تؤكد نهيه عن المناظرة مطلقا

هذه رواها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة من طري�ق عثم�ان ب�ن أحم�د : فأقول
عن س�ليمان ب�ن محم�د المنق�ري  ابن السماك عن الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر

ع��ن عب��دوس ب��ن مال��ك العط��ار ع��ن اإلم��ام أحم��د، ورج��ال الس��ند م��ا ف��يهم إال ثق��ة أو 
صدوق سوى المنقري فلم أجد له ترجمة، ولعل االس�م مقل�وب، فف�ي ال�رواة محم�د ب�ن 
سليمان المنقري، وهذا ترجم له ابن عساكر والذهبي في تاريخ اإلسالم ولم ي�ذكرا في�ه 

 .تعديال، فهو مجهول الحال، وهذا إسناد ال يُعتمد عليه جرحا وال
 .والتعليق على ما في هذه الفقرة هو كما في الفقرة السابقة

، فك�رة المن�اظرة م�ن تص�دروا للعل�م يح�ارب ثم ال بد من اإلش�ارة إل�ى أن بع�ض
أح�د ق�دماء الحنابل�ة فويذكر بعض آيات الكتاب المب�ين ف�ي ذل�ك ويع�رض ع�ن بع�ض، 

فاح�ذر الك�الم [: يق�ول رحم�ه هللا 329ب�ن عل�ي البربه�اري المت�وفى س�نة  الحسنوهو 
وإذا ج�اءك الرج�ل ، وأصحاب الكالم والجدال والم�راء والقي�اس والمن�اظرة ف�ي ال�دين

يناظرك فاحذره، فإن في المن�اظرة الم�راَء والج�دال والمغالب�ة والخص�ومة والغض�ب، 
وكان ابن عمر يك�ره المن�اظرة ، قعن جميع هذا، وهو يزيل عن طريق الح وقد نُهيتَ 

ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول هللا عز وج�ل أكب�ر م�ن ق�ول 
ِ {الخل��ق، ق��ال هللا تع��الى  وك��أن الج��دال !!  .]} إِالَّ الَّ��ِذيَن َكفَ��ُرواَم��ا يَُج��اِدُل فِ��ي آيَ��اِت هللاَّ

 !!. والمناظرة ال يكون إال كذلك 
ق ب�ين ن�وعي المن�اظرة، وح�ذَّر م�ن رحمه هللا اء ولقد أحسن أحد العلم عن�دما ف�رَّ

 الموض�وعة المن�اظرة أن وتحق�ق اعلمْ : "، ومما قال في ذلكدون اآلخر النوع المذموم
 المباه�اة وقص�د الن�اس عن�د والتش�دق والش�رف الفض�ل وإظه�ار واإلفح�ام الغلبة لقصد

 غل�ب م�ن فك�ذلك، مذموم�ةال األخ�الق جمي�ع منبع هي الناس وجوه واستمالة والمماراة
 إض�مار إل�ى ذلك دعاه والمباهاة الجاه وطلبُ  المناظرة في ◌ِ والغلبة اإلفحام حبُّ  عليه
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 ع��ن االس��تكبار ومنه��ا، المذموم��ة األخ��الق جمي��ع في��ه جوه��يَّ  ال��نفس ف��ي كله��ا الخبائ��ث
يعن�ي ب�ذلك أن مث�ل ه�ذه المن�اظرة ه�ي  ".في�ه المم�اراة عل�ى والحرصُ  هوكراهتُ  الحق

 .مة، وليست كل المناظرات كذلك، وكل واحد أدرى بنيتهالمذمو
 

إقامة البرهان على أن الحجة القاطع�ة : "مؤلف هذه الرسالة ـ ومن ذلك قول 15
هي التي يِرد به�ا الس�مع ال غي�ر وأن العق�ل آل�ة للتميي�ز فحس�ب، ق�ال هللا س�بحانه لنبي�ه 

، ف�أمر }م�ا إلهك�م إل�ه واح�دقل إنما أنا بش�ر م�ثلكم يُ�وحى إل�ي أن{صلى هللا عليه وسلم 
وم�ا أرس�لنا {ه عليه السالم أن يدعو إلى إثبات الوحدانية ب�الوحي، وق�ال جالله نبيَّ  جلَّ 

، فب�يَّن أن م�ن تق�دم م�ن }من قبلك من رسول إال نوحي إليه أن�ه ال إل�ه إال أن�ا فاعب�دون
 ".كالرسل كانوا يحتجون على الكفار في الوحدانية بالوحي ولم يؤمروا إال بذل

 :أقول
عل�ى أن الحج�ة القاطع�ة ه�ي الت�ي ي�ِرد هاتين اآليت�ين الك�ريمتين ب المؤلفاستدل 

به�ا الس�مع ال غي��ر، أي إن األحك�ام العقلي��ة ال يُح�تج  به��ا، وف�ي ه��ذا االس�تدالل تحمي��ل 
للنص�وص م�ا ال تحتم�ل، ألن َذْينِ�َك النص�ين وم��ا ف�ي معناهم�ا م�ن النص�وص القرآني��ة 

ال أوحى إلى ك�ل الرس�ل عل�يهم الص�الة والس�الم بأن�ه ال إل�ه إال تخبرنا بأن هللا جل وع
هللا، وليس فيها المنع من مناقشة المخالفين باألدلة والحج�ج، وم�ن المعل�وم بالبداه�ة أن 

وأن م�ا ، ما يدركه العقل المستبصر ويذعن لهب ااالستدالل وإقامة الحجج ال بد أن يكون
 .تقوم به الحجة ال يكون كذلك ال يتم به االستدالل وال

وق�ال تع�الى  ،"قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا"وقد قال هللا تبارك وتعالى 
وال تج��ادلوا أه��ل الكت��اب إال ب��التي ه��ي "وق��ال تع��الى ، "وج��ادلهم ب��التي ه��ي أحس��ن"

 !.فهل تشمل المجادلة المأموُر بها أو المأذوُن بها إيراَد الحجج العقلية أو ال ؟، "أحسن
مي��ز ف��ي أفل��يس م��ن المهم��ات أن يُ للتميي��ز  ه��و آل��ةً  المؤل��ف العق��ل عن��دك��ان  إذاو

 !.األدلة والبراهين بين الصحيح والباطل وأن يعرف الصواب من الخطأ ؟
 هللا جع�ل وق�د: "لتلمي�ذه الب�زار كم�ا ف�ي األع�الم العلي�ةابن تيمية رحمه هللا وقال 

 ه�و م�ا ب�ين ب�ه فيف�رق ،ال�واردات ب�دالع به يزن ميزانا الشوائب من السليم العقل تعالى
 العق�ل، ذوي إل�ى إال الرس�ل هللا ◌ِ يبع�ث ول�م الباط�ل، قبي�ل م�ن ه�و وما الحق قبيل من
 الرس�ل ب�ه ج�اءت م�ا ل�بعض مخ�الف إن�ه ق�اليُ  فكي�ف ،وج�وده م�ع إال التكليف يقعِ  ولم

 ليجع� ل�م وم�ن لك�ن ،س�ليم عق�ل ك�ل هب� يشهد قطعا، باطل هذا! ى ؟تعال هللا عن الكرام
 ]. 29 /4: النبوات[ ".نور من له فما نورا له هللا

مس��ألة وأمثال��ه يهرب��ون م��ن ه��ذه الرس��الة  مؤل��فأن هنال��ك مش��كلة جعل��ت  يب��دو
أنهم وقفوا على أقوال المتكلم�ين فيم�ا  ذلكومن كل ما يمت إليها بصلة،  الحجج العقلية

عقلي�ة،  مناقش�اتٍ  ُس�ميت يُسمى بعلم الكالم، وعل�ى حججه�م ومناقش�اتهم الكالمي�ة الت�ي
 .الذي ال يفرق بين مراتب الُحججالنفور ذلك فأصابتهم بصدمة عنيفة، فنفروا منها 
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نت�اج الفلس�فة اليوناني�ة الت�ي انتقل�ت إل�ى المس�لمين عب�ر م�ن الكالم هذا ه�و  وعلمُ 
ال�ذي ق�ام علي�ه م�نهج المعتزل�ة ف�ي بح�وثهم ف�ي اإللهي�ات، هو ترجمة تراث اليونان، و

كثي��ر م��ن من��ه إل��ى األحك��ام العقلي��ة، ث��م س��رت الع��دوى إل��ى  ان أق��ربُ وه��و إل��ى اله��ذي
في تبن�ي قوالب�ه الفكري�ة إلثب�ات العقائ�د وإلى ابن تيمية في كثير من األحيان األشاعرة 
  .اإلسالمية

الكالمي�ين  وقف�وا عن�د دع�وىوأمثال�ه ه�ي أنه�م ه�ذه الرس�الة  مؤلفالمشكلة عند 
عقلي، ال على أنه محاول�ة للبح�ث المنهج الكالم هو أن المنهج الذي اشتمل عليه علم الب

أن األحك�ام العقلي�ة الس�ليمة ه�ي المبني�ة حص�را ب�عند دعواهم في نطاق منهج عقلي، و
وحيث إن التطرف من جانب يؤدي إلى تطرف م�ن الجان�ب اآلخ�ر، على هذا المنهج، 

يَّة العق�ل الس�ليم، وأغمض�وا عي�ونهم ع�نإنهم فلذا  النص�وص الت�ي  راحوا ينكرون ُحجِّ
أطف��ئ "ح��ال اللس��ان حت��ى ليك��اد بعض��هم أن يق��ول بأم��رت بالتعق��ل والتفك��ر والت��دبر، 

 "!!!.سراج عقلك واتبعني
خالصة األمر أن هنالك فرق�ا كبي�را ب�ين الحج�ج العقلي�ة وب�ين كثي�ر م�ن مباح�ث 

عي�دا بين الحجج العقلية والنقلية ب إظهار التعاضدعلم الكالم، وال بد في علم العقيدة من 
 .عن تلك األبحاث الكالمية العقيمة

وبعد كتابة ما تقدم وقفت على هذا النص البديع ألح�د كب�ار علم�اء األش�اعرة ف�ي 
الق��رن الخ��امس الهج��ري، وه��و اإلم��ام أب��و حام��د الغزال��ي، أج��زل هللا مثوبت��ه، ولي��ت 

ف�ي  األشاعرة استفادوا م�ن ه�ذه ال�درة الغالي�ة، فق�د ق�ال رحم�ه هللا تع�الى وه�و يتح�دث
 الحق��ائق كش��فُ  فائدت��ه أن ظ��نيُ  فق��د منفعت��ه وأم��ا": إحي��اء عل��وم ال��دين ع��ن عل��م الك��الم

 ،الش�ريف المطل�ب به�ذا ◌ٌ وفاء الكالم في فليس ،وهيهات ،عليه هي ما على ومعرفتها
 ثمح�دِّ  م�ن هس�معتَ  إذا وه�ذا ،والتعري�ف الكش�ف من أكثر فيه والتضليل التخبيط ولعل

 ◌َ الك�الم رَ بَ�خَ  مم�ن هذا فاسمع ،جهلوا ما أعداء الناس أن ببالك خطر ربماف يوشَ حَ  أو
 ذل�ك وج�اوز ،المتكلم�ين درج�ة منته�ى إلى فيه التغلغل وبعد ،الخبرة حقيقة بعد قاله ثم

 المعرف�ة حق�ائق إل�ى الطري�ق أن وتحق�قَ  ،الكالم نوع تناسب أخر علوم في التعمق إلى
 ل�بعض وإيض�اح وتعري�ف ش�فك ع�ن الك�الم ينف�ك ال ولعم�ري ،مسدود الوجه هذا من

 ". الكالم صنعة في التعمق قبل فهمتُ  تكاد جلية أمور في ،الندور على ولكن ،األمور
 اب��ن ق��ال :ف��ي طبق��ات الفقه��اء الش��افعيةق��ال اب��ن قاض��ي ش��هبة وم��ن ذل��ك أن 

 ي��ا" يق��ول ال��رازي ال��دين فخ��ر س��مع أن��ه م��رتين يالطوغ��ان القط��ب أخبرن��ي :الص��الح
 . وبكى "كالمال بعلم أشتغل لم ليتني

فليت علماء المسلمين أخ�ذوا بنص�يحة الغزال�ي وال�رازي وتجنب�وا الط�رق : أقول
 . الكالمية واقتصروا على دالئل العقل الواضحة إلى جانب األدلة السمعية

 
ول�م ي�ْدُع النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم [: مؤل�ف ه�ذه الرس�الة ومن ذلك قولـ  16

ة بالعقل أح�دا، وال أم�ر اتهم�وا "ب�ذلك أمت�ه، وق�ال عم�ر وس�هل ب�ن حني�ف  إلى المحاجَّ
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، وال مخالف لهما في الصحابة، وقد كانا يجتهدان في الفروع، فُعل�م "الرأي على الدين
 .]أنهما أرادا بذلك المنع من الرجوع إلى العقل في المعتقدات

 :أقول
م�ا  ردُّونلم يكن المشركون وأهل الكتاب في عه�د النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم ي�

فتن�زل اآلي�ات  َض�ْحلة،، وك�انوا يلق�ون بع�ض الش�به المتعمق�ة دعاهم إليه بحجج عقلي�ة
ف��القرآن يخاط��ب ، بحج��ج العق��ل الت��ي تجم��ع ب��ين الس��هولة والعم��ق عل��يهم ت��ردُّ القرآني��ة 

رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم  كانفالناس ويقيم عليهم الحجة في كل زمان ومكان، 
ف�ال يج�دون جواب�ا، ولعل�ه ل�ذلك ل�م ي�ْدُع رس�ول هللا لمفحمة يتلو عليهم اآليات القرآنية ا

ة بالعقل وال تحدث   .ذلك ليأمر به أمتهعن أحدا إلى المحاجَّ
ص��حيح ثاب��ت عن��ه، رواه " اتهم��وا ال��رأي عل��ى ال��دين"ق��ول س��هل ب��ن ُحني��ف 

الطبراني في الكبير عن معاذ بن المثنى عن عمرو بن مرزوق، والبيهقي ف�ي الم�دخل 
عفر بن محمد الصائغ عن محم�د ب�ن س�ابق، كالهم�ا ع�ن مال�ك ب�ن مغ�ول من طريق ج

عن أبي َحصين عثمان بن عاصم عن أبي وائل ش�قيق ب�ن س�لمة ع�ن س�هل ب�ن حني�ف 
 ول��و جن��دل أب��ي ي��وم ن��ارأيتُ  فلق��د ،ال��دين عل��ى ال��رأي اتهم��وا الن��اس أيه��ا ي��ا: "أن��ه ق��ال
معاذ ب�ن المثن�ى ". [لرددناه أمره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على نرد أن نستطيع

جعف�ر ب�ن . 224عمرو بن مرزوق صدوق ثقة فيه لين م�ات س�نة . 288ثقة مات سنة 
مال�ك ب�ن مغ�ول ك�وفي . 214محمد بن سابق ثقة فيه لين مات س�نة . محمد الصائغ ثقة

ش�قيق . 128عثمان ب�ن عاص�م ك�وفي ثق�ة ربم�ا دل�س وم�ات س�نة . 159ثقة مات سنة 
ورواه الطبران�ي ف�ي الكبي�ر م�ن ثالث�ة ط�رق ع�ن األعم�ش ]. 83كوفي ثقة م�ات س�نة 

 .عن أبي وائل به
وأم��ا ق��ول عم��ر ف��رواه الب��زار واب��ن المن��ذر ف��ي األوس��ط والطبران��ي ف��ي الكبي��ر 
والبيهق�ي ف�ي الم�دخل وغي��رهم م�ن س�تة ط��رق ع�ن ي�ونس ب��ن عبي�د هللا الُعمي�ري ع��ن 

ي�ونس . [م�ر ع�ن عم�رمبارك ب�ن فض�الة ع�ن عبي�د هللا ب�ن عم�ر ع�ن ن�افع ع�ن اب�ن ع
مب�ارك بص�ري ص�دوق في�ه ل�ين وي�دلس ويرف�ع ح�ديثا كثي�را . بصري صدوق فيه لين

، فهذا األثر غير وهذا إسناد لين، وهو غريب عن عبيد هللا بن عمر]. 165ومات سنة 
 .ثابت عن عمر رضي هللا عنه، ولعله من أوهام يونس أو مبارك

اتهم�وا ال�رأي عل�ى "ا ق�د ق�اال وإذا كان عمر وس�هل ب�ن ُحني�ف رض�ي هللا عنهم�
ُروي عنهم�ا ه�و  يس الذيولفهذا في واد وموضوع تشغيل العقل في واد آخر، " الدين

في تعارض حكم عقلي مع نص شرعي، ألنه ال يوجد ف�ي المس�ألة حك�م عقل�ي يوج�ب 
أن تكون بن�ود ص�لح الحديبي�ة عل�ى غي�ر م�ا كان�ت علي�ه، ولك�ن ث�ار ف�ي أذه�ان بع�ض 

وا أن يأخ��ذ ب��ه رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه وس��لم، ه��و مج��رد رأي الص��حابة رأي تمنَّ��
ون ارت��أوه، وتب��ادر له��م أن في��ه إظه��ارا لع��زة اإلس��الم، وكبُ��ر عل��يهم أن يرَض��وا بال��دُ 

ويعط��وا الدني��ة وه��م عل��ى الح��ق، ول���م يتص��وروا أن للقائ��د أن يعط��ي للع��دو بع���ض 
من ِحَكم بعيدة الغ�ور ف�ي التنازالت دون مقابل في الظاهر، وخفي عليهم ما وراء ذلك 

 .عالم الغيب، ثم انجلى لهم بعد دهر وجه الحكمة في غير ما ارتأوه وظنوه
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وشتان بين مس�ألٍة طرفاه�ا ح�ق وباط�ل ويفص�ل فيه�ا الحج�ة والبره�ان، ومس�ألٍة 
طرفاها بنود في اتفاقيِة مصالحٍة ويفصل فيها تقليب النظ�ر ف�ي رجح�ان المص�لحة ف�ي 

  .الحال والمآل
يحتج�ون بم�ا ُروي ع�ن عون إل�ى تعطي�ل العق�ل ال�ذين ي�دْ ش�ديد األس�ف ف معلكن 

فُعل��م أنهم��ا أرادا ب�ذلك المن��ع م��ن "يقول�ون عم�ر وس��هل ب��ن حني�ف رض��ي هللا عنهم��ا و
 " !!.الرجوع إلى العقل في المعتقدات

الحك�م العقل�ي، ف�الرأي ه�و أن يق�ول اإلنس�ان ب�ين ال بد من التفري�ق ب�ين ال�رأي و
، وأم�ا الحك�م العقل�ي فه�و أن يق�ول اإلنس�ان الق�ول معتم�دا عل�ى األدل�ة برأيه م�ا ب�دا ل�ه

  !!!.والبراهين، وشتان بين هذا وذاك
وال بد من اإلشارة إلى أن اإلنسان قد يق�ول ف�ي مس�ألة ق�وال بغي�ر بره�ان ويظن�ه 

ل�يس  هوه�ذا يعن�ي أن�حكما عقليا ثم يتبين أنه إنما قاله بغلبة الظن ال بالبره�ان الق�اطع، 
، فق�د يجته�د الم�رء ف�ي اص�وابال ب�د أن يك�ون حك�م عقل�ي ما يغلب عل�ى الظ�ن أن�ه  كل

البح�ث  م�نهجال يص�ل إليه�ا، وذل�ك إم�ا لخط�أ ف�ي الوصول إلى الحقيقة في قضية م�ا و
ى ، وبِن�اء عل�خط�أ ا، وإما لخطأ في بعض المقدمات فتجيئ النتيجة المبنية عليهوالنظر

ب�ين وال�ذي ه�و الم�راد عن�د اإلط�الق ل�ي القطع�ي فالفرق كبير جدا بين الحك�م العق ذلك
  .الحكم العقلي الظني

ولذا كان ال بد من مراجعة مس�تمرة لك�الم ك�ل إنس�ان غي�ر معص�وم م�ن الخط�أ، 
خشيةَ أن يكون قد وق�ع عن�ده ف�ي عملي�ة االس�تدالل العقل�ي ش�يء م�ن الخل�ل ف�أدى إل�ى 

 .وقوع بعض األخطاء في النتائج التي وصل إليها
ف��أين مس��ألة تع��ارِض ال��رأي م��ع ال��نص م��ن مس��ألة تع��ارض الحك��م  وعل��ى ه��ذا

فهذا هو ال�ذي يس�تحيل !! العقلي القطعي مع النص الشرعي القطعي الثبوت والداللة ؟
اب�ن  وقوعه عقال وشرعا، وهذا ما يقوله األش�اعرة وس�ائر أه�ل العل�م، وه�و م�ا يؤك�ده

  :في عدد من النصوص الهامة، وهذه بعضهاتيمية رحمه هللا 
 تخ��الف النقلي��ة الص��حيحة دل��ةاأل نأ ق��طُّ  يج��وز وال: "رحم��ه هللاق��ال اب��ن تيمي��ة 

 ]. 373 /1: الرد على المنطقيين[ ".العقلية الصحيحة دلةاأل
 أو عقلي��ين أو س��معيين كان��ا س��واء دل��يالن تع��ارض قي��ل إذا: "رحم��ه هللا وق��ال

 يكون�ا أو قطعي�ين يكون�ا نأ إم�ا يخلو ال :قاليُ  أن فالواجب عقليا واآلخر سمعيا أحدهما
 تعارض�هما يج�وز ف�ال القطعيان فأما ،ظنيا آلخراو قطعيا أحدهما يكون أن وإما ظنيين
 ب�ين علي�ه متف�ق وه�ذا ،س�معيا واآلخ�ر عقلي�ا أحدهما أو سمعيين أو عقليين كانا سواء

 داللت��ه تك�ون أن يمك�ن وال مدلول��ه ثب�وت يج�ب ال�ذي ه��و القطع�ي ال�دليل ألن ،العق�الء
 الجم�ع لل�زم اآلخ�ر مدلول يناقض وأحدهما قطعيان دليالن تعارض فلو وحينئذ ،ةباطل
 قطعي�ة أنها عتقديُ  التي الدالئل من تعارضه عتقديُ  ما كل بل ،محال وهو ،النقيضين بين
 ال���دليلين أح���د ك���ان وإن، قطع���ي غي���ر أح���دهما أو ال���دليالن يك���ون أن م���ن ب���د ف���ال

 ه��و ك��ان س��واء ،العق��الء باتف��اق تقديم��ه يج��ب فإن��ه اآلخ��ر دون قطعي��ا المتعارض��ين
 ص�اريُ  فإن�ه ظني�ين جميع�ا كان�ا إن وأم�ا ،اليق�ين يرف�ع ال الظ�ن فإن ،العقليَّ  أو السمعيَّ 
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درء [ ".عقلي�ا أو ايس�مع ك�ان س�واء ،المق�دمَ  ه�و كان ترجح فأيهما ،أحدهما ترجيح ىإل
 ]. 46/ 1: تعارض العقل والنقل

 أن يج�وز ف�ال ،القطعي�ة األدل�ة تع�ارض يمتن�عه وكنا قد بين�ا أن�: "رحمه هللا وقال
 واآلخ�ر عقلي�ا أح�دهما ك�ان أو س�معيين أو عقلي�ين كان�ا سواء قطعيان دليالن يتعارض

 الس�مع صحة على يدل فالعقل ،متعاضدة متناصرة متوافقة أنها ذلك بعد بينا ثم، سمعيا
 ال��ذين وأن ،راآلَخ�� إل��ى ب��ه أفض��ى أح��دهما س��لك م��ن وأن ،العق��ل ص��حة يب��ين والس��معُ 

 أن تحس�ب أم{ تع�الى هللا ق�ال كم�ا، يعقل�ون وال يسمعون ال الذين هم العذاب يستحقون
 تع��الى وق��ال، }س��بيال أض��ل ه��م ب��ل كاألنع��ام إال ه��م إن يعقل��ون أو يس��معون أكث��رهم

 يس�يروا أفل�م{ تع�الى وق�ال، }السعير أصحاب في كنا ما نعقل أو نسمع كنا لو وقالوا{
 األبص�ار تعم�ى ال فإنه�ا به�ا يسمعون آذان أو بها يعقلون قلوب لهم فتكون ضاألر في

 ل�ه ك�ان لم�ن ل�ذكرى ذل�ك في إن{ تعالى وقال، }الصدور في التي القلوب تعمى ولكن
 فإن�ه يس�مع ك�ان أو يعق�ل ك�ان م�ن أن الق�رآن نبيَّ  فقد، }شهيد وهو السمع ألقى أو قلب

. 39/ 2: ج��امع الرس��ائل[ ."الرس��ل ب��ه ج��اءت بم��ا مؤمن��ا ويك��ون وس��عيدا ناجي��ا يك��ون
 ]. 245/ 6: مجموع الفتاوى

 تق�ديم ف�ي عاق�ل عين�ازِ  ل�م وظن�ي قطع�ي يتع�ارض أن درقُ  وإذا"وقال رحمه هللا 
 قطع��ي يعارض�ه أن يمتن�ع س�معي قطع�ي دلي�ل علي��ه ق�ام م�ا ك�ل أن فتب�ين...  ،القطع�ي

 .فرحمه هللا رحمة واسعة]. 46/ 1: درء تعارض العقل والنقل[ ".عقلي
 

وال خ�الف ب�ين الفقه�اء ف�ي أن الكف�ار : "مؤلف هذه الرسالة ومن ذلك قولـ  17
والملح�دين ال يج�ب أن يُن�اظروا بالعقلي�ات، وأن المس��لمين ق�د أُم�روا باألخ�ذ بم�ا آت��اهم 
الرسول واالنتهاء عما نهاهم عنه، وُحذروا من أن تصيبهم الفتنة أو الع�ذاب األل�يم ف�ي 

، }وم�ا آت�اكم الرس�ول فخ�ذوه وم�ا نه�اكم عن�ه ف�انتهوا{حانه مخالفتهم أمَره، قال هللا سب
فليْح��ذر ال��ذين يخ��الفون ع��ن أم��ره أن تص��يبهم فتن��ة أو يص��يبهم ع��ذاب {وق��ال تع��الى 

  ".}أليم
وال خ��الف ب��ين المس��لمين ف��ي أن كت��اب هللا ال يج��وز رده بالعق��ل، ب��ل ": ث��م ق��ال

 ."العقل دل على وجوب قبوله واالئتمام به
 :أقول

وال خ�الف ب�ين الفقه�اء ف�ي أن الكف�ار والملح�دين "إذ يقول  مؤلفمن الأستغرب 
الحكم الفقه�ي فض�ال ع�ن ، وال أدري من أين أتى بهذا "!ال يجب أن يُناظروا بالعقليات

، بل ال بد من دعوة أصناف الكافرين جميعا إلى اإلس�الم، وال ب�د م�ن !؟دعوى االتفاق
الك�ريم ورد الش�بهات الت�ي تْع�ِرض لل�ذين ال  إيضاح الحجج العقلية المبثوثة في القرآن

، وإذا ك��ان المعن��ى }وأع��دوا له��م م��ا اس��تطعتم م��ن ق��وة{وق��د ق��ال هللا تع��الى  .يؤمن��ون
القريب في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم أن القوة الرمي فه�ذا ال يمن�ع م�ن أن يك�ون 

 .جج العلمية والعقليةفي اآلية الكريمة إشارة إلى القوة بكل معانيها، ومنها القوة بالح
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وأنَّ المسلمين "على كلمته السابقة  ومن الغريب أن يتابع المؤلف فيقول بالعطف
قد أُمروا باألخذ بما آتاهم الرسول واالنتهاء عما نهاهم عن�ه، وُح�ذروا م�ن أن تص�يبهم 

 !!!.وهذا في واد وذاك في واد آخر  ،"الفتنة أو العذاب األليم في مخالفتهم أمَره
ال يقول��ه م��ن ي��وقن أن الحق��ائق الش��رعية والحق��ائق العقلي��ة ال تتن��اقض وال  ه��ذاو
م�ن ال يف�رق ب�ين مطل�ق النت�ائج العقلي�ة م ال يص�ُدر إال و، وه�تتناقضأن  أصال يحتِمل

 التن�اقض ذل�كيخاف من وق�وع مث�ل أو ممن  ،الحقائق العقليةبين والتي قد تكون ظنية 
داعيا إلى التمسك بالحق�ائق الش�رعية  لمنابذة للعقلتلك الطريقة ا، ويظن نفسه بالمتوهَّم

في تصوره القاصر بأن تل�ك  ؤهمنشوفي ذلك خلل كبير، ربما كان ، !! ما يخالفهاونبذ 
  .!!!الحقائق قد تتناقض 

وال خالف ب�ين المس�لمين ف�ي أن كت�اب هللا ال يج�وز رده بالعق�ل، ب�ل " هوأما قول
 رد ع�دم ج�وازلك�ن  فه�و ح�ق مقط�وع ب�ه،": هالعقل دل على وجوب قبوله واالئتمام ب�

متناقض�ة أو ألن مدلوالته ومدلوالت أحكام العق�ل القطعي�ة  ليسبالعقل  كتاب هللا تعالى
، وله�ذا الس�بب يحتِمل أن تكون متناقضة، ب�ل ألنه�ا يس�تحيل أن تك�ون متناقض�ة أص�ال

هللا، وم�ن  نفسه ال يجوز رد أحكام العقل القطعي�ة ب�دعوى أنه�ا تخ�الف ش�يئا م�ن كت�اب
  .توهم شيئا من ذلك فهذا من تسرعه وسوء فهمه

 
وق�ال أب�و محم�د : [ف�ي مع�رض اإلنك�ار مؤلف ه�ذه الرس�الة ـ ومن ذلك قول 18

هللا ال ي��تكلم بالعربي��ة وال بغيره��ا م��ن "وغي��رهم  اب��ن ُك��الب وم��ن وافق��ه واألش��عريُّ 
 "].رفاً وال صوتاً اللغات، وال يدخل كالَمه النظم والتأليف والتعاقب، وال يكون ح

 :أقول
اب��ن ُك��الب واألش��عري وس��ائر العلم��اء ليس��وا بمعص��ومين، فيُؤخ��ذ م��ن ق��ولهم 

، ولكن الذي يريد أن ي�رد ش�يئا م�ن أق�والهم من أحد إال َردَّ وُردَّ عليه همما منويُترك، و
 .مطالَب بأن يكون عنده في ذلك حجة ظاهرة

ق�ول، وكأن�ه يري�د إثب�ات أن ذل�ك اليق�ول ينكر عل�ى م�ن أن  أستغرب من المؤلف
هللا تعالى يتكلم باللغات، فيتكلم باللغ�ة العربي�ة م�رة، وبالعبري�ة م�رة، وباآلرامي�ة م�رة، 
وبغيرها من اللغات، وهكذا، وبكالم منظوم مؤلف متعاقب بعض�ه إْث�ر بع�ض، بح�رف 

، وهذا يعني أنه سبحانه يجري عليه تبدل األحوال من ح�ال إل�ى ح�ال وي�تكلم !وصوت
 .تعالى هللا عن ذلك!. !م من جنس كالم المخلوقين وإن لم يكن مشابها له بكال

وهنالك فرق كبير بين أن يتكلم هللا تعالى باللغة العربية مثال وبين أن ينزل وحي�ا 
  .باللغة العربية
أن ه�و  ال�دليل: فربم�ا يق�ول ؟على صحة ما يذهب إليه ما الدليل المؤلفَ  لو سألنا

د ي��وم االعب��كل��م موس��ى ومحم��دا عليهم��ا الص��الة والس��الم ويكل��م  س��بحانه وتع��الىهللا 
ال ب�د أن يك�ون ه�ذا بلغ�ة كم�ا  ، وال بد في التخاطب من لغة وح�روف وص�وت،القيامة

 .للنصوص وليس استدالال بالنصوص هِ نفسِ  وهذا استدالل بفهم المستدلِ  .يفهمها العبد
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ال ب��الفهم الحس��ي ه��ل يص��ح أن نفه��م النص��وص المتعلق��ة بص��فات هللا ج��لَّ وع��
دلي�ل عل�ى بهذا هل عند القائل و! وبِسَمات الحدوث ثم نقوَل من غير تشبيه وال تمثيل ؟

 ،!من آية محكمة أو س�نة ثابت�ة أو ق�ول ص�حابي م�ن طري�ق ص�حيح ؟ صحة هذا الفهم
يك�ون حج�ة ف�ي مس�ائل العقي�دة ال ئل الفق�ه ف�وقول الصحابي الواحد ليس حجة في مسا

ال ه�ذا  القائل بهذا الفهم م�ن األدل�ة الغرض هنا بيان أنه ليس عند ولكن، من باب أولى
  .وال ذاك

ن اإلس�رائيليات، م�لمة أه�ل الكت�اب عنده دلي�ل م�ن الرواي�ات الت�ي نقله�ا مْس� لكنْ 
فه�ل ه�ي وقد تقدم ما نقله المؤلف في هذا المعنى عن كعب األحب�ار ووه�ب ب�ن منب�ه، 

 .!؟ حجة في العقائد
لى أن يسِمع العب�َد كالم�ه بغي�ر ه�ذه الص�ورة الحس�ية الت�ي ه�ي هللا تعالى قادر ع
ر والمكيَّ��ف المخل��وق اإلنس��ان الص��ورة التخاط��ب ب��ين   ب��ين إنس��ان آخ��َر مخل��وقٍ مص��وَّ

ر  .مكيَّف مصوَّ
ر،  هللا جلَّ جالله هو األول الذي كان ول�م يك�ن ش�يء غي�ره وه�و الخ�الق المص�وِّ

ر، وهللا س�بحانه أزل�ي وغي�ره ح�ادث، وما سواه كان بعد أن لم يكن وهو مخلوق مص وَّ
ر، وب�ين األزل�ي والح�ادث، ف� ر والمصوَّ ال وشتان بين الخالق والمخلوق، وبين المصوِّ

نجع��ل ص��فات األزل��ي تكتنفه��ا عالم��ات الح��دوث فتغ��دو مش��ابهة لص��فات  يص��ح أن
 .حتى ولو قلنا من غير تشبيه وال تمثيلالحوادث 

ى، كالعلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر والكالم من صفات هللا سبحانه وتعال
وغيره�ا م��ن الص��فات الثابت�ة، وك��ل ص��فاته قديم�ة أزلي��ة باقي��ة بقِ�َدم هللا تع��الى وأزليت��ه 
وبقائه، ال يعتريها التغير وال التبدل وال التعاقب وال االنقسام وال التحول من ح�ال إل�ى 

 . حال، والذي يعتريه ذلك هو آثار تلك الصفات
لقدرة واإلرادة مثال هي صفة من ص�فاته س�بحانه األزلي�ة، وال يعتريه�ا فكل من ا

وه�ي الت�ي  التغير والتحول ونح�و ذل�ك، والمخلوق�ات ه�ي م�ن آث�ار ق�درة هللا وإرادت�ه،
 .يعتريها ذلك

وك���ذلك ص���فة الك���الم ه���ي م���ن ص���فاته س���بحانه، وال يعتريه���ا التغي���ر والتح���ول 
لكالم الص�ادر ع�ن ص�فة الك�الم ه�و والتعاقب وال سوى ذلك من أعراض الحدوث، وا

 .وهو الذي يعتريه ذلك من آثار تلك الصفة،
شيئا م�ن كالم�ه بعد أن يخلقه فإذا أراد هللا تعالى في األزل إسماع عبد من عباده 

وق�د نق�ول م�ن ب�اب التقري�ب كي�ف ش�اء،  هما أسمعه إياه في الوقت الذي ش�اء في وقتٍ 
حص��ل للعب��د إدراك م��ا أراد هللا إس��ماعه إي��اه، يوص��له إلي��ه إيص��اال خفي��ا، في ن��هإلل��ذهن 

ب�النظم والت�أليف والتعاق�ب والح�روف والص�وت ف�ي نفس�ه، لك�ن ذل�ك أث�ر  ويِعيه العبد
  .اإلسماع من هللا تعالى، وليس تكييفا للصفة الربانية القائمة بذاته سبحانه

 يأتي���ك كي���ف هللا رس���ولَ  س��ألرض���ي هللا عن���ه  هش��ام ب���ن الح���ارث أال ت��رى أن
 الج�رس صلص�لة مثل في يأتيني أحيانا: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟حيالو
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 فيكلمن�ي رجال الملك لي يتمثل وأحيانا ،قال ما تيْ وعَ  وقد عني مصِ فيفْ  علي هدُّ أشَ  وهو
 ].صحيح مسلم. صحيح البخاري. الموطأ لإلمام مالك". [يقول ما فأعي

ه�و غي�ر ك�الم اإلنس�ان لإلنس�ان، فكي�ف فكالم الملَك للنبي صلى هللا علي�ه وس�لم 
، ال شك في أن كالم هللا تعالى للنبي أو ألي أح�د م�ن خلق�ه !بكالم هللا سبحانه وتعالى ؟

 .ال يشبه كالم جبريل للنبي، وليس المراد التشبيه، بل من باب تقريب المعنى
 ف�ي الفرق بين ما يقوله مؤلف ه�ذه الرس�الة وب�ين م�ا يقول�ه أه�ل الم�ذهب اآلخ�ر

 :صفة الكالم
بكالم م�ن موسى عليه السالم كلمه تعالى لما كلم هللا مؤلف هذه الرسالة يرى أنه 

أي باللغات كله�ا قب�ل باأللسنة كلها قبل لسانه، جنس كالم البشر، لكن ال يشبه كالمهم، 
األلس�نة بمث�ل  رَ حتى كلمه بلسانه آخِ  .وهللا يا رب ما أفقه هذا :فطفق موسى يقوللغته، 
ص�وتك  ي�ا رب أس�معُ : لما سمع موسى كالم هللا تع�الى أنِ�س بالص�وت فق�ال ثم ،صوته

أن��ا فوق��ك وع��ن يمين��ك وع��ن ش��مالك : فق��ال هللا س��بحانه. وال أرى مكان��ك ف��أين أن��ت؟
بع�د قوم موس�ى ك�انوا ينظ�رون إل�ى أذن�ه  كما أنه يعتقد أن. وأمامك وخلفك ومحيط بك

. أذن س��معت ك�الم هللا س��بحانه :فق�الوا. ؟م��ا لك�م تنظ��رون إل�ى أذن��ي :له�مفق��ال التكل�يم، 
  .في فهم العقيدة عنده وهذه الروايات اإلسرائيليات يُحتج بها

ب ب�ن منب�ه كم�ا تق�دم ع�ن وه�كاتب هذه الرسالة محتجا به تأمل النص الذي نقله 
ي��ا رب : لم�ا س�مع موس��ى ك�الم هللا تع�الى أنِ�س بالص�وت فق�ال" :، وه�و11ف�ي الفق�رة 

أنا فوقك وعن يمينك وع�ن : فقال هللا سبحانه. ى مكانك فأين أنت؟أسمع صوتك وال أر
ف كالم هللا تعالى مع موسى كك�الم هذا النص يكيِّ ". شمالك وأمامك وخلفك ومحيط بك

إنسان مع إنسان، يسمع صوته ويبحث عن مكانه فال يجده، ولكن�ه كأن�ه مل�ك ه�بط م�ن 
  !.السماء وسد األفق

ي��ات اإلس��رائيليات ون��ؤمن بالنص��وص الثابت��ة نبتع��د ع��ن الروا الواج��ب ه��و أن
 .بمعاني العظمة المطلقة كما جاءت دون تكييف وال تفسير

وع��دم تفس��ير ه��ذه النص��وص ه��و ق��ول كب��ار أئم��ة أه��ل الس��نة، وه��و ال��ذي ذك��ره 
 م�ن العل�م أه�ل عن�د ه�ذا ف�ي والم�ذهب: [اإلمام الترم�ذي ف�ي كت�اب الس�نن حي�ث يق�ول

 وغي�رهم ووكي�ع عيين�ة واب�ن المب�ارك واب�ن أن�س بن ومالك الثوري سفيان مثل األئمة
 ".كي�ف؟ ق�اليُ  وال به�ا ون�ؤمن األحادي�ث ه�ذه روىتُ�" :قالوا ثم األشياء هذه اوْ روَ  أنهم
 فس�رتُ  وال به�ا نؤمَ ويُ  جاءت كما األشياء هذه روىتُ  أن الحديث أهل اختاره الذي وهذا
انته�ى ك�الم  ].إليه وذهبوا ختاروها ذيال العلم أهل رأمْ  وهذا ،كيف قاليُ  وال متوهَّ تُ  وال

 . الترمذي
ف��ي الرس��الة في��رون أن األص��ل ه��ذه أم��ا أه��ل الم��ذهب ال��ذي ال يرتض��يه كات��ب 

هو الوقوف مع النص وأنه ال يُفس�ر، ف�إذا تش�وف أح�د إل�ى ش�يء النصوص المتشابهة 
لت�ي من فهمه فال بد من تقريب المعن�ى إل�ى ال�ذهن بم�ا ال يش�به األم�ارات والعالم�ات ا

ه�ي م��ن خص��ائص األش��ياء الحادث��ة المخلوق��ة، أي بم��ا ال يش��به ِس��مات الح��دوث، ك��أن 
إن�ه ال يش�به ك�الم : يُقال مثال بعد اإليمان بأن كالم هللا تع�الى لموس�ى علي�ه الس�الم ح�ق
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المخلوق للمخلوق، وكالمه تعالى صفة قائمة بذاته، فال يكون متكلما مرة وس�اكتا م�رة 
اللغة مرة أخرى، وإذا أراد أن يكلم عبدا من عباده فالكالم ق�ديم  وبهذه اللغة مرة وبتلك

وإرادة التكل��يم قديم��ة، فيس��ِمع هللا س��بحانه وتع��الى ذل��ك العب��َد م��ا يش��اء م��ن كالم��ه ف��ي 
إسماعه إياه على وجه ال نعلمه، والمنتقل ه�و هللا الوقت الذي يشاء، فينتقل إليه ما أراد 

العب�د وي�درك م�ا أس�معه هللا إي�اه، وه�ذا ل�يس س�وى  أثر من آثار الصفة القديم�ة، فيع�ي
تقريب لعقولنا القاصرة، وأما حقيقة ذلك فال يعلم كنهه إال هللا العليم الخبي�ر ج�لَّ جالل�ه 

  .وتباركت أسماؤه
فإن قيل لم ال نقول إن هللا تعالى كلم موسى عليه السالم ويكلم م�ن ش�اء بم�ا ش�اء 

لم يسمع تلك الروايات اإلس�رائيلية حق، وهو لمن هذا : كيف شاء ونكتفي بذلك؟ فأقول
ال يخط��ر ببال��ه ش��يء م��ن أو س��معها ول��م ت��ورث ف��ي قلب��ه ش��بهة التجس��يم والتش��بيه و

المعاني الحادثة عند سماع النصوص الشرعية، وهذا ما كان علي�ه الس�لف رحمه�م هللا 
لع�وام تعالى، أما من كان يخطر بباله ش�يء م�ن ذل�ك وي�ؤمن ب�ه كم�ا ي�ؤمن ب�ه بع�ض ا

فال يُترك مع خياله الذي قد يسترس�ل ف�ي التش�بيه، وهن�ا ال ب�د م�ن التوض�يح هم وأشباهِ 
 .بما يقرب له المعنى

ه��ذا وال خ��الف ب��ين م��ذاهب المنتس��بين للس��نة ف��ي إثب��ات الص��فات اإللهي��ة الت��ي 
جاءت في القرآن العظيم ونصوص السنة الثابتة، كصفة الكالم مثال، ولك�ن االخ�تالف 

ها وفي جواز أو عدم ج�واز تفس�يرها باالعتم�اد عل�ى النص�وص الت�ي فيه�ا هو في فهم
  .شائبة التشبيه، وهللا أعلم

 
إن ك�الم هللا ش�يء "وق�ال األش�عري : [مؤل�ف ه�ذه الرس�الة ـ وم�ن ذل�ك ق�ول 19

، ف��إذا ق��ال إن هللا أفه��م موس�ى كالَم��ه ل��م يْخ��ُل األم��ر م��ن أن "واح�د ال يدخل��ه التبع��يض
ه مطلقا فصار موسى عليه السالم عالما بكالم هللا حتى ل�م يب�ق ل�ه يكون قد أفهمه كالم

كالم من األزل إلى األبد إال وقد فهمه، وفي ذلك اشتراك مع هللا في علم الغيب، وذل�ك 
 ].كفر باالتفاق

  :أقول
كالم هللا تعالى الذي هو ص�فة م�ن ص�فاته ه�و ش�يء واح�د وال يدخل�ه التبع�يض، 

البصر والعلم، فكما أن القدرة واحدة واآلثار المترتب�ة عنه�ا كالقدرة واإلرادة والسمع و
كثيرة فكذلك غيرها، وهذا حق، وك�ل ص�فة م�ن ص�فات هللا س�بحانه ال يعتريه�ا التغي�ر 
والتحول والتعاقب وال االنقسام وال سوى ذلك من أعراض الحدوث، وكالم�ه الص�ادر 

  .ذلكوهو الذي يعتريه  عن صفة الكالم هو من آثار تلك الصفة،
 م�ن ص�فة ه�و ال�ذي هللا ك�الم فأم�ا: "رحم�ه هللا اإلم�ام اب�ن فُ�ورك ويوضحه قول

 وال حص�ىيُ  ال م�ا س�معويُ  منه فهميُ  واحد، شيء واحد فكالم منه بائن غير ذاته صفات
 بمعلوم�ات يح�يط ولكن�ه واح�د علم�ه إن نق�ول ما ذلك ونظير والمعاني، الفوائد من عديُ 

   ".العلم دون المعلومات،: والقلة الكثرة عليه تقع والذي تتناهى، ال
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ف�إذا ق�ال إن هللا أفه�م موس�ى كالَم�ه ل�م يْخ�ُل األم�ر "وأما قول كاتب هذه الرسالة 
من أن يكون قد أفهمه كالمه مطلقا فصار موسى عليه السالم عالما بك�الم هللا حت�ى ل�م 

ل ع�ن فه�م المعن�ى ففي�ه غفل�ة أو تغاف�" يبق له ك�الم م�ن األزل إل�ى األب�د إال وق�د فهم�ه
ول�يس ، الذي يدل عليه السياق، وه�و أن هللا أفه�م موس�ى كالم�ه ال�ذي أراد إفهام�ه إي�اه

كلَّ كالمه، وهذا ظاهر واضح، وإذا كان كاتب الرسالة يقوله عن غفلة فهذا ي�دل عل�ى 
  .أنه بعيد عن فهم أساليب البيان في لغة العرب

وفي ذلك اشتراك م�ع هللا ف�ي عل�م " ثم إني ألعجب ممن يقول ذلك ثم يتبعه بقوله
دون أن ته��ز ه��ذه النتيج��ة كيان��ه فتجعلَ��ه يفي��ق م��ن س��كرة " الغي��ب وذل��ك كف��ر باالتف��اق

 ألخي�ه ق�ال ام�رئ أيم�ا"الغفلة، وكأنه ال يعلم أن رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم ق�ال 
  ."أحدهما بها باء فقد كافر

 
الحجة على أن الكالم ل�ن يَْع�َرى إيراد " :مؤلف هذه الرسالة ـ ومن ذلك قول 20

ي ف�ي مِّ عن حرف وصوت البتة، وأن ما َعِري عنهما لم يكن كالماً في الحقيق�ة وإن ُس�
  ".بذلك تجوزاً واتساعاً  وقتٍ 

 :أقول
الكالم الذي يعِهده الناس هو كالم البشر، لذا فهو عن�دهم ذو ح�رف وص�وت مم�ا 

محمد ص�لى هللا علي�ه وس�لم ب�الوحي  يعهدون، ولما كان جبريل عليه السالم ينزل على
وهم بجواره وال يسمعون شيئا أو إال دويا كدوي النحل علم المؤمنون أن هنال�ك وجه�ا 
من أوجه الكالم ما كانت تدركه عقولهم، وهو م�ن غي�ر ج�نس ك�الم البش�ر، وه�و ن�وع 
ثان من مشافهة مخل�وق لمخل�وق، وكالهم�ا مخل�وق ح�ادث مقي�د بِس�مات الح�دوث م�ن 

مك��ان وجه��ة وغي��ر ذل��ك، فك��الم هللا تع��الى أول��ى ب��أن ال يك��ون م��ن ج��نس م��ا زم��ان و
يعه��دون م��ن الك��الم، وال ب��د أن يك��ون مطلق��ا ع��ن ِس��مات الح��دوث م��ن زم��ان ومك��ان 
وجهة وغير ذلك، فه�و ش�يء آخ�ر غي�ر ك�ل ال�ذي يخط�ر عل�ى الب�ال م�ن ِس�مات ك�الم 

  .البشر
ث��ه وأخب��ره أال ت��رى أن الرج��ل يك��ون نائم��ا فيس��تيقظ وق��د رأى ف��ي  نوم��ه م��ن حدَّ

بأش��ياء مم��ا ل��م يك��ن يعلم��ه ف��ي ح��ال اليقظ��ة ث��م ي��راه ق��د تحق��ق، فكي��ف ج��رى التح��ديث 
!! واإلخبار؟ وكيف سمع الكالم وم�ن ك�ان جالس�ا بقرب�ه ل�م ي�ر أح�دا ول�م يس�مع ش�يئا ؟

وه�ل ك��ان بح��رف وص��وت ؟؟ ق��د تق��ول نع�م، وق��د تق��ول ال، وك��ل منهم��ا ص��حيح عل��ى 
لكن��ه عل��ى ك��ل ح��ال ه��و عل��ى غي��ر م��ا يتعارف��ه الن��اس وج��ه مختل��ف ع��ن اآلخ��ر، و

وكذا سماع الميت لسؤال الملكين وجوابه لهما وه�و حقيق�ة  ،ويعهدونه من أوجه الكالم
ثابتة فهل هو بحرف وصوت ؟؟ ولو نزل إنسان ف�ي القب�ر بع�د ال�دفن ل�م ي�ر أح�دا ول�م 

ا مؤل��ف أم��. ، وك��ذا ل��و وض��ع في��ه م��ن آالت التص��وير وتس��جيل األص��واتيس��مع ش��يئا
 . 21برقم  كما سيأتي في الفقرة التالية" !! على ما يعقلونه ويتعارفونه"الرسالة فيقول 

مؤلف هذه الرسالة يريد أن يجعل قوانين هذا العالم المادي�ة الحس�ية تج�ري عل�ى 
!! رب العالمين الذي كان ولم يكن شيء غيره وه�و خ�الق الزم�ان والمك�ان والجه�ات 
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ث�م خل�ق المك�ان، وه�و  ،التفاقنا أن هللا سبحانه كان وال مكانَ "ه فهل يستقيم هذا مع قول
 !!. ؟"كما كان قبل خلق المكان

 
ف�إن ق�ال قائ�ل إن أكث�ر م�ا ذك�رَت ف�ي " :مؤلف هذه الرسالة ـ ومن ذلك قول 21

دات فوج��ب أن ال يك��ون ه��ذا الفص��ل مم��ا يتعل��ق بالش��اهد وهللا تع��الى بخ��الف المش��اهَ 
أن ي��أتي ن��ص م��ن الكت��اب أو إجم��اع م��ن األم��ة أو خب��ر م��ن كالم��ه حرف��اً وص��وتاً إال 

الواج�ب أن يُعل�م أن هللا : أخبار الت�واتر ب�أن ك�الم هللا س�بحانه ح�رف وص�وت، قي�ل ل�ه
تعالى إذا وصف نفس�ه بص�فة ه�ي معقول�ة عن�د الع�رب والخط�اُب ورد به�ا عل�يهم بم�ا 

رها النب�ي ص�لى هللا يتعارفون بينهم ولم يب�ين س�بحانه أنه�ا بخ�الف م�ا يعقلون�ه وال فس�
ا أداها بتفسير يخالف الظاهر فهي عل�ى م�ا يعقلون�ه ويتعارفون�ه، وال�ذي  عليه وسلم لـمَّ

أنزل��ه {يوض�ح ذل��ك ه��و أن هللا س��بحانه ق��د أثب��ت لذات��ه علم��اً، ونط��ق ب��ذلك كتاب��ه فق��ال 
، وكان المعقول من العلم عند المخاطبين به أنه إدراك المعلوم على م�ا ه�و ب�ه، }بعلمه

ان عل��م هللا س��بحانه إدراَك المعل��وم عل��ى م��ا ه��و ب��ه، وعْل��ُم ال��ـُمْحَدث أيض��اً إدراك فك��
  ".المعلوم على ما هو به

 :أقول
وكل��م هللا موس��ى "إن هللا تع��الى ق��ال : ك��أن مؤل��ف ه��ذه الرس��الة يري��د أن يق��ول

 النب�ي ص�لى هللا علي�ه بخالف م�ا يعقلون�ه وال فس�ره الكالم ولم يبين سبحانه أن" تكليما
ا  أي وه�م !!  على ما يعقلونه ويتعارفون�ه وبتفسير يخالف الظاهر فه بلَّغ اآليةوسلم لـمَّ

يعقل��ون ويتع��ارفون أن الك��الم ال يك��ون إال بح��رف وص��وت فك��الم هللا تع��الى ال يك��ون 
 !!. عنده إال بحرف وصوت 

النب�ي وهذا يعني أن لفظة المشي والهرولة مثال قد جاءت في السنة ول�م يفس�رها 
م��ن  عل��ى م��ا يعقلون��ه ويتعارفون��ه يلى هللا علي��ه وس��لم بتفس��ير يخ��الف الظ��اهر فه��ص��

!! ويل��زم من��ه أن هللا تع��الى أحيان��ا يمش��ي وأحيان��ا يه��رول  !!معن��ى المش��ي والهرول��ة 
  .تعالى هللا عن ذلك

ف�ال يج�وز أن نفس�ر " ليس كمثله ش�يء"إذا كان هللا تعالى قد قال في محكم كتابه 
ات، كم�ا ال دش�اهَ مم�ا يتعل�ق بالعلى نح�و دات بخالف المشاهَ وهو عالى ال تما يتعلق ب

يجوز أن نلجأ لمثل هذا التفسير ونقول بع�ده لك�ن ال ككالمن�ا وال كمش�ينا وال كهرولتن�ا 
  .وال كفرحنا وال كغضبنا

فس�ر ش�يئا م�ن كت�اب هللا تع�الى بمث�ل م�ا يق�ول المؤل�ف، لم أجد عن صحابي أن�ه 
كالم كعب األحب�ار ووه�ب  مقتبسا منله في تفسير بعض اآليات ما يقولكن قد نجد أن 

  .!بن منبه
 

وأما على طريقتنا فال سبحانه قد ب�يَّن : "مؤلف هذه الرسالة ـ ومن ذلك قول 22
في كتابه ما كالمه؟ وبيَّن ذلك رسوله صلى هللا عليه وسلم واعت�رف ب�ه الص�در األول 

308



40 
 

ف��أِجْره حت��ى يس��مع ك��الم {ق��ال هللا س��بحانه والس��لف الص��الح رحمه��م هللا وآمن��وا ب��ه، ف
، وم�ا س�مع }فاقرءوا ما تيس�ر من�ه{، وقال }فاقرءوا ما تيسر من القرآن{، وقال }هللا

 ".مستجير قط إال كالماً ذا حروف وأصوات، وال قرأ قارئ البتة إال ذلك
 :أقول

ه�ل و! هللا سبحانه وتعالى أخبر في كتاب�ه ع�ن كالم�ه، لك�ن ه�ل ب�يَّن م�ا كالم�ه ؟
وما الذي قاله الص�در األول والس�لف الص�الح ! ؟بيَّن ذلك رسوله صلى هللا عليه وسلم 

  .وكان على المؤلف إذا كان يعلم ذلك فعال أن يبين! في هذا ؟
وم�ا س�مع مس�تجير  }فأِجْره حتى يس�مع ك�الم هللا{قال هللا سبحانه "قول المؤلف 

يفرق بين ك�الم هللا ال�ذي ه�و ص�فة  يدل على أنه ال "قط إال كالماً ذا حروف وأصوات
ل وقراءة القارئ لكالم هللا    !.قائمة به وبين كالم هللا المنزَّ

م�ن ص�فاته ف�ي األزل،  ومن تأمل علم أن هللا تعالى متكلم بالكالم الذي ه�و ص�فة
ف��القرآن م�ن عل��م "وال نخ�وض ف��ي تكيي�ف الص��فات، وق�د ق��ال اإلم�ام أحم��د رحم�ه هللا 

 . لمة من هذا اإلمام الكبير كفاية لمن تأملوفي هذه الك ".هللا
ث�م إن هللا تع��الى أن�زل الق��رآن عل��ى عب�ده ورس��وله محم��ٍد ص�لى هللا علي��ه وس��لم، 

ألن الص�فة  ،ومن المعلوم أن هللا تع�الى ل�م ين�زل علي�ه الص�فة الرباني�ة، وال ش�يئا منه�ا
ل ن�زصفات هللا تع�الى قائم�ة ب�ه، ل�ذا فالربانية ال تتبعض، و إع�الم وإفه�ام ال  ولَ المن�ـزَّ

ل ن��زول ك��الم هللا تع��الى الق��ديم األزل��ي الق��ائم بذات��ه ه��و حرك��ة وانتق��ال ن��زولَ  ، والمن��زَّ
والذي أُمرنا بتالوته هو صورةٌ عن الكالم الق�ديم األزل�ي، وه�ذا ال ش�ك  حركة وانتقال

  .مشتمل على سور وألفاظ وحروف، كما ال يخفى في أنه
صفة ل قد نزل على محمد ص�لى هللا علي�ه وس�لم  ومن ظن أن كالم هللا الذي هو

وف�ي ه�ذه المس�ألة ف�رق دقي�ق ب�ين الك�الم ال�ذي ه�و  فإنه ال يتض�ح ل�ه ق�ول األش�اعرة،
ل، فال بد من التأمل   .صفة من الصفات وبين الكالم المنزَّ

 
ب والقالنس��ي والص��الحي : "مؤل��ف ه��ذه الرس��الة ـ�� وم��ن ذل��ك ق��ول 23 اب��ن ُك��الَّ

هم يتظاهرون بالرد على المعتزل�ة وه�م معه�م، ب�ل أخ�س ح�االً م�نهم واألشعري وأقران
 ".في الباطن
 :أقول

ال يجوز المرئ مسلم أن يتكلم في نية أي إنس�ان إال ب�دليل، وإال لج�از لم�ن قل�َت 
رواه مسلم ف�ي الحديث الذي ، وأين نحن من !فيه ما ليس فيه أن يقول فيك ما ليس فيك

 !". أفال شققَت عن قلبه؟"وسلم ألسامة بن زيد قوله صلى هللا عليه في صحيحه 
ب والقالنسي والص�الحي واألش�عري  المؤلففكيف استجاز  أن يقول في ابن ُكالَّ

وهل كان عنده قرينة عل�ى ! وأقرانهم إنهم يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم ؟
 " !!!.نب�ل أخ�س ح�االً م�نهم ف�ي الب�اط"، واألنك�ى م�ن ذل�ك قول�ه !صحة هذه التهم�ة؟

   .اللهم َغْفرا! وهل هذا إال من منازعة هللا جل وعال في ربوبيته بادعاء علم الغيب ؟
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إن من قال في أخيه المسلم كلمة اتهام أو ِسباب فرماه بالكفر أو النفاق أو البدع�ة 
أو الكذب أو َسبَّه أو شتمه أو انتقص�ه ف�إن ك�ان كم�ا ق�ال وإال رجع�ْت علي�ه، وم�ن نق�ل 

رض��ي  وم��ن المؤل��فام أو الِس��باب س��اكتا عليه��ا فه��و ش��ريك القائ��ل، وك��أن كلم��ة االته��
النب�ي ص�لى هللا علي�ه الحديث ال�ذي رواه البخ�اري ومس�لم ع�ن في غفلة عن  بقوله هذا

الحديث ال�ذي وكأنهم في غفلة عن !. ؟"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر": أنه قالوسلم 
ال تحاس��دوا وال تناجش��وا وال ": ق��ال أن��هص��لى هللا علي��ه وس��لم  رواه مس��لم ع��ن النب��ي

تباغض��وا وال ت��دابروا، وكون��وا عب��اد هللا إخوان��ا، المس��لم أخ��و المس��لم، ال يظلم��ه وال 
يخذله وال يحقره، التق�وى هاهن�ا، بحْس�ب ام�رئ م�ن الش�ر أن يحق�ر أخ�اه المس�لم، ك�ل 

 !. ؟"المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه
الحي م�ع اب�ن ُك�الب واألش�عري والقالنس�ي وال صاحب هذه الرسالة يجعل الص�

والص��الحي ال يُق��رن به��ؤالء، ألن��ه م��ن المعتزل��ة وه��ؤالء م��ن ال��ذين !! يف��رق بي��نهم 
 !!.فهل كاتب هذه الرسالة هو اإلمام السجزي ؟ .وشتان! !يردون على المعتزلة

الص��الحي ذك��ره أب��و الحس��ن األش��عري ف��ي كتاب��ه مق��االت اإلس��الميين ض��من 
مع ذكر أقواله االعتزالية، وله ترجمة في الوافي بالَوفَيَات للصفدي، فق�د ق�ال المعتزلة 

أبو الحسين الصالحي المتكلم، محمد بن مسلم، من أهل البص�رة، أح�د المتكلم�ين : "فيه
حاجاً، واجتمع إليه المتكلم�ون وأخ�ذوا عن�ه، ول�ه م�ن  دبغداعلى مذهب اإلرجاء، ورد 

ق الن�ديم اكتاب اإلدراك الثاني، ذكره محمد ب�ن إس�حالمصنفات كتاب اإلدراك األول و
  ".في كتاب الفهرست

ب فقد   رأس: "ترجم له الذهبي في سير أعالم النبالء، ومما قال في�هوأما ابن ُكالَّ
 القط���ان ك���الب ب���ن س���عيد ب���ن هللا عب���د محم���د، أب���و زمان���ه، ف���ي بالبص���رة المتكلم���ين
 عل�ى ي�رد وك�ان، وافقه�م وربم�ا المعتزلة، على الرد في التصانيف صاحب ،البصري
ول�م ي�ذكر ش�يئا م�ن المس�ائل الت�ي ق�ال إن�ه ". الس�نة إل�ى المتكلمين أقرب، وهوالجهمية

  .وافقهم فيها
عبد هللا بن سعيد بن محمد ب�ن ك�الب القط�ان [: قال ابن حجر في لسان الميزانو

اإلمام فخ�ر  البصري، أحد المتكلمين في أيام المأمون، ذكره الخطيب ضياء الدين والد
الدين في كتاب غاي�ة الم�رام ف�ي عل�م الك�الم وأن�ه دم�ر المعتزل�ة ف�ي مجل�س الم�أمون، 

ك�ان م�ن "وذكره ابن النجار ونقل عن محمد ب�ن إس�حاق الن�ديم ف�ي الفهرس�ت أن�ه ق�ال 
عب�د هللا ب��ن "ادي ف��ي الفقه�اء الش�افعية مختص�را فق�ال ، وق�د ذك�ره العبَّ�"باب�ة الَحَش�وية

، ونق��ل الح��اكم ف��ي تاريخ��ه ع��ن اب��ن خزيم��ة أن��ه ك��ان يعي��ب "قط��انس��عيد ب��ن ك��الب ال
مذهب الكالبية ويذكر عن أحمد ابن حنبل أنه ك�ان أش�د الن�اس عل�ى عب�د هللا ب�ن س�عيد 
وأصحابه، وقول ابن النديم إن�ه م�ن الحش�وية يري�د م�ن يك�ون عل�ى طري�ق الس�لف ف�ي 

يقته مش�ى األش�عري ف�ي ترك التأويل لآليات واألحاديث المتعلقة بالصفات، وعلى طر
 .تقريبا 240توفي سنة وقد . ]كتاب اإلبانة

فالرجل كان سنيا معروفا بالرد على المعتزلة حت�ى اتُّه�م بأن�ه َحَش�وي، وإذا ك�ان 
اإلمام أحمد وابن خزيمة غير راضيين عنه فهذا ال يعيبه في شيء، ألن المي�زان ال�ذي 
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ص��لى هللا علي��ه وس��لم، ول��يس  هرس��ولكت��اب هللا تع��الى وس��نة أُمرن��ا ب��الرجوع إلي��ه ه��و 
 .، مهما عال شأنهما في العلمأحمَد ابَن حنبل وال ابَن خزيمة

نقل األشعري في مق�االت اإلس�الميين ع�ن عب�د هللا ب�ن س�عيد ب�ن ك�الب أن�ه ق�ال 
إن هللا س��بحانه ل��م ي��زل متكلم��ا، وإن ك��الم هللا س��بحانه ص��فة ل��ه قائم��ة ب��ه، وإن��ه ق��ديم "

ائم ب�ه كم�ا أن العل�م ق�ائم ب�ه والق�درةَ قائم�ة ب�ه، وه�و ق�ديم بعلم�ه بكالمه، وإن كالم�ه ق�
وقدرت��ه، وإن الك��الم ل��يس بح��روف وال ص��وت وال ينقس��م وال يتج��زأ وال يت��بعض وال 

 ".يتغاير، وإنه معنى واحد قائم بال عز وجل
أب�و : "عن�ه وأما القالنسي فق�د ذك�ره اب�ن عس�اكر ف�ي تبي�ين ك�ذب المفت�ري وق�ال

بن عبد الرحمن بن خال�د القالنس�ي ال�رازي، م�ن معاص�ري أب�ي الحس�ن  العباس أحمد
األشعري رحمه هللا، وهو من جملة العلماء الكب�ار األثب�ات، واعتق�اده مواف�ق العتق�اده 

محم�د ب�ن محم�د المت�وفى وهو من شيوخ اإلم�ام الح�اكم أب�ي أحم�د : قلت". في اإلثبات
م ب�ن عب�د هللا الزبي�ري المع�روف وه�و غي�ر أب�ي إس�حاق إب�راهي ،رحم�ه هللا 378سنة 

ك�ان رج�الً ووص�فه بأن�ه ذكره القاض�ي عي�اض ف�ي ترتي�ب الم�دارك  الذيبالقالنسي، 
وقي��ل  359س��نة المت��وفى ص��الحاً فاض��الً فقيه��اً عالم��اً ب��الكالم وال��رد عل��ى المخ��الفين، 

361.  
ة وأما األشعري فهو الفقيه الشافعي العالم الزاهد علي ب�ن إس�ماعيل المت�وفى س�ن

، البصري البغدادي، روى عن اإلمام زكريا بن يحيى الساجي وغي�ره، ت�رجم ل�ه 324
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والذهبي في سير أع�الم الن�بالء واب�ن الس�بكي واب�ن 

ف به في عجالة  .قاضي شهبة في طبقات الشافعية وغيرهم، وهو أشهر من أن يُعرَّ
اجته���اد ف���ي تفه���م العقائ���د اإلس���المية له���م اب���ن ك���الب واألش���عري والقالنس���ي و

وتفهيمها وفي الرد عل�ى المعتزل�ة وغي�رهم م�ن المبت�دعين، وليس�وا بمعص�ومين، وإذا 
م�ا من�ا "كانوا من أهل االستقامة وكانت لهم جهود علمية فهم في اإلط�ار المتف�ق علي�ه 

ه فم�ا أيدْت� ،"من أحد إال َردَّ وُردَّ عليه إال صاحب القبر الش�ريف ص�لى هللا علي�ه وس�لم
األدلة من أقوالهم قُبل وإال فال، وهذا ما صرح به السجزي ودعا له ف�ي ه�ذه الرس�الة، 

فك�ل "وذل�ك ف�ي قول�ه  ،كما في الفقرة األولى من الفقرات التي تقدم أنه�ا تس�تحق الثن�اء
م��دَّع للس��نة يج��ب أن يُطالَ��ب بالنق��ل الص��حيح لم��ا يقول��ه، فم��ن رام النج��اة م��ن ه��ؤالء 

وال يقب�ل  ،الكت�اب واألث�ر ف�ي ك�ل م�ا يس�مع وي�رى ن األهواء فليكن ميزانُ والسالمة م
من أحد ق�والً إال وطالب�ه عل�ى ص�حته بآي�ة محكم�ة أو س�نة ثابت�ة أو ق�ول ص�حابي م�ن 

  ".طريق صحيح
وأما التشكيك في النوايا بغير دليل وال قرينة م�ع الرم�ي باأللف�اظ الس�اقطة فل�يس 

  .نما هو على طريقة من إذا خاصم فجرهذا من سلوك سبيل المؤمنين، وإ
مم�ا عملت�ه ي�د  ، فم�ا أش�ك ف�ي أن�هالك�المهذا مثل ال يقول مثل الحافظ السجزي و

  .يجد محقق النسخة لهما ترجمةأجد ولم كاتب النسخة أو شيخه اللذين لم 
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وخص��ومنا المتكلم��ون معل��وم م��نهم : "مؤل��ف ه��ذه الرس��الة ـ�� وم��ن ذل��ك ق��ول 24
قل والقوِل به، بل تمحي�نهم ألهل�ه ظ�اهر ونف�ورهم ع�نهم ب�يِّن، وكت�بهم أجمَع اجتناُب الن

ب وق��ال القالنس��ي وق��ال  عاري��ة ع��ن إس��ناد، ب��ل يقول��ون ق��ال األش��عري وق��ال اب��ن ُك��الَّ
  ".الُجبَّائي

  :أقول
ب والقالنس�يمن أئمة المعتزلة، بينما  الُجبَّائي مم�ن ي�ردون  األش�عري واب�ن ُك�الَّ

ينبغي لمن ألف هذه الرسالة أن يجم�ع بي�نهم ف�ي مس�اق واح�د،  على المعتزلة، فما كان
 . وال أدري هل كان ذلك منه عن غفلة أو تغافل

لم يبين المؤلف َمن خصومه المتكلمون الذين يجتنبون األدلة النقلية والق�وَل به�ا، 
وال�ذين كت��بهم عاري��ة ع�ن األس��انيد ويكتف��ون بق�ولهم ق��ال ف��الن وق�ال ف��الن، وإذا ك��انوا 

فليس هذا بمستغرب، إذ يولون ج�ل عن�ايتهم لألدل�ة العقلي�ة، ولك�ن الغري�ب فع�ال  كذلك
أن هذه الرسالة التي ينتقد كاتبها صنيع هؤالء ليست بأحسن حاال، فق�د ذك�ر مؤلفه�ا م�ا 
ذكره من األدلة النقلية وكلها عارية عن األسانيد، ول�م يُْع�َن بتميي�ز الص�حيح منه�ا ع�ن 

عناي�ة باألدل�ة م�ع انع�دام الس�تدالل بق�ال ف�الن وق�ال ف�الن، الضعيف، وقد يكتفي ف�ي اال
 . العقلية

 هاال يعتنون باألدلة النقلي�ة وإس�نادها إل�ى مص�ادرها ودراس�ة أس�انيد واثم إذا كان
عل�ى ف�ي رس�الته ه�ذه فهذا يستدعي منه أن يسد ال�نقص ويص�حح الخل�ل، ولكن�ه مش�ى 

 !.  الذي يعيبه على خصومهالمنحى هذا 
ب وق���ال "يقول���ون  المؤل���فص���وم وإذا ك���ان خ ق���ال األش���عري وق���ال اب���ن ُك���الَّ

  "!.قال مالك وقال أحمد"فهو يقول " القالنسي
المنهج العلمي ال�ذي يجم�ع األط�راف المتخاص�مين ويقط�ع الن�زاع ه�و أن أق�وال 

إذا ج�اءت عل�ى َوف�ق األدل�ة  يُس�تأنس به�اإنما و، !العلماء ال يُحتج بها ولكن يُحتج لها ؟
  .الشرعية

م�ن رام النج�اة "قول صاحب هذه الرسالة في قول�ه وليت الفرقاء يجتمعون على 
ال يَقبل من أحد قوالً إال وطالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو ق�ول ص�حابي 

ما يلزم المرَء أن يعرض م�ا ق�الوا عل�ى م�ا ج�اء  فأقلُّ "، وفي قوله "من طريق صحيح
وجده موافق�اً ل�ه ومس�تخَرجاً من�ه قبِل�ه، وإن وج�ده  عن النبي صلى هللا عليه وسلم، فإن

آي��ة وف��ي ك��الم كات��ب ه��ذه الرس��الة أش��ياء ل��م نج��د له��ا دل��يال م��ن  ".مخالف��اً ل��ه رم��ى ب��ه
فامتث��ال إرش��اده يوج��ب أن  محكم��ة أو س��نة ثابت��ة أو ق��ول ص��حابي م��ن طري��ق ص��حيح

   .نرمي بها
 

ن عب�د هللا المغرب�ي حكى محم�د ب�ولقد [: مؤلف هذه الرسالة ـ ومن ذلك قول 25
الم��الكي وك��ان فقيه��اً ص��الحا ع��ن الش��يخ أب��ي س��عيد البرق��ي وه��و م��ن ش��يوخ الم��الكيين 

أق�ام األش�عري ": ببرقة عن أستاذه خلٍف المعلِم وكان من فقهاء المالكيين أيضاً أنه قال
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أربع���ين س���نة عل���ى االعت���زال، ث���م أظه���ر التوب���ة، فرج���ع ع���ن الف���روع وثب���ت عل���ى 
 .]م خبيٍر بمذهب األشعري وَغْورهوهذا كال. "األصول

 :أقول
أستبعد أن يجزم مثل الحافظ السجزي بمضمون مثل هذه الحكاية الواهي�ة، وه�ي 
أن أبا الحسن األش�عري أق�ام أربع�ين س�نة عل�ى م�ذهب المعتزل�ة، وخاص�ة به�ذا الس�ند 

ذا ابن سعيد بن عابد المعافري القرطب�ي، وه�المغربي لعله محمد بن عبد هللا . [الواهي
أب�و س�عيد . 381، وكان قد رحل إلى المش�رق س�نة 439ومات سنة  353ثقة ولد سنة 

خلف المعلم من أهل القيروان، م�ن أئم�ة المالكي�ة وم�ن كب�ار . البرقي لم أجد له ترجمة
وهذا سند ضعيف فيه ]. 373وقيل  371ومات سنة  297أهل الفقه والورع، ولد سنة 

  .راو مجهول
 أب�و وذكر[: قالكر في تبيين كذب المفتري نحو هذا حيث ذكر ابن عسا: قد يقال

 بك��ر أب��ا س��ألت :ق��ال المغ��رب ط��رابلس أه��ل م��ن الطرابلس��ي محم��د ب��ن حج��اج س��ماالق
 الحس���ن أب���ي ع���ن ع���زرة بناب��� المع���روف ن���ياالقيرو األزدي قاس���حإ ب���ن س���ماعيلإ

 ل��ىع ق��امأ ،لن��امعوَّ  علي��ه ◌ْ نوَم�� وإمامن��ا ش��يخنا األش��عري" :ل��ي فق��ال...  األش��عري
والم�ذكور ف�ي ال�رواة حجاج لم أج�د ل�ه ترجم�ة، . []..." ،سنة أربعين المعتزلة مذاهب

أب�و القاس�م ح�اتم ب�ن محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن ال حج�اج، وه�و  ،عن ابن عزرة هو حاتم
 س�ماعيلإ. 469وم�ات س�نة  378وهو شيخ معمَّر ثقة، ولد سنة  ،الطرابلسي القرطبي

كم�ا وص�فه ، والعب�ادة الزهد عليه الغالب وكان فقيه فاضل زاهد عزرة بنا قاسحإ بن
 الط��ائي مجاه��د اب��نَ  فلق��ي المش��رق ل��ىإ رح��لالقاض��ي عي��اض ف��ي ترتي��ب الم��دارك، 

واب�ن مجاه�د الم�تكلم ه�و أب�و عب�د هللا محم�د  ].405، مات بمكة سنة عنه وأخذ المتكلم
ب�ي بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري البغ�دادي، م�ن أص�حاب أ

 .360الحسن األشعري، أثنى عليه البرقاني والخطيب البغدادي، ومات بعد سنة 
علق ابن عساكر السند عن أبي القاسم الطرابلسي ولم يذكر م�ن حدث�ه ب�ه : فأقول

عن��ه، والظ��اهر أن��ه ل��م يعرف��ه، ولعل��ه بلغ��ه أن��ه قرطب��ي فق��ال إن��ه م��ن أه��ل ط��رابلس 
رابلس الش��ام، كم��ا ذك��ره اب��ن المغ��رب، ووه��م ف��ي ذل��ك، والص��واب أن أص��له م��ن ط��

بشكوال في الصلة والذهبي في تاريخ اإلس�الم، واب�ن ع�زرة موص�وف بالفق�ه والزه�د 
، ب�ل 324والعبادة، ولم يُوصف بالضبط، ولم يدرك أبا الحسن األشعري المتوفى سنة 

  .، ألنه معلق ومرسلضعيففهذا إسناد  .أدرك تلميذه ابن مجاهد
ف�ي الرواي�ة، في�روي عل�ى ع�ادة المح�دثين كثي�را وابن عساكر معروف بالتوسع 

م��ن الرواي��اِت المنك��رة والباطل��ة بأس��انيدها، حي��ث تك��ون العه��دة ف��ي ذل��ك عل��ى رج��ال 
السند، فمثل هذا ال يُعتمد عليه، وهذا إذا ذكر السند بتمام�ه، فض�ال عم�ا إذا علَّ�ق ج�زء 

ل��و كان��ت  األنه� من�ه، ويب��دو أن ه�ذه الرواي��ة ليس��ت مس�ندة عن��ده إال م�ن طري��ق ت��الف،
  .عنده من طريق صحيح أو ضعيف ألسندها، وهللا أعلم

 يب�وروى ابن الجوزي في المنتظم في ترجمة أبي الحسن األشعري من طريق أ
 ب�اأ س�معت :قال يالدمشق يهوازاأل ئالمقر يزداد بن براهيمإ بن يعل بن الحسن يعل
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". س�نة ربع�ينأ معتزلي�ا ي�زل ول�م "... :يق�ول بالبص�رة ال�وزان محم�د بن محمد الحسن
، 446ك��ذاب م��ات س��نة  يه��وازاأل ئالمق��ر ي��زداد ب��ن ب��راهيمإ ب��ن يعل�� ب��ن الحس��ن[

ويب��دو أن ه��ذا األه��وازي الك��ذاب ه��و ]. مت��رجم ف��ي مي��زان االعت��دال ولس��ان المي��زان
  .صاحب هذه الفرية، وهللا أعلم

 
نب�وة وعن�د األش�عري أن اإليم�ان وال: "مؤل�ف ه�ذه الرس�الة ـ ومن ذل�ك ق�ول 26

َعَرضان يحالن باألجسام ف�ي ح�ال الحي�اة وي�زوالن عنه�ا ب�زوال الحي�اة، ف�المؤمن إذا 
م��ات ي��دخل قب��ره وال إيم��ان مع��ه، والنب��ي ص��لى هللا علي��ه وس��لم إذا م��ات يُ��دفن ول��يس 
بنب��ي، وه��ذا األص��ل يقتض��ي أن ي��زول اإليم��ان ع��ن الرج��ل إذا ن��ام، وه��ذا م��ن أش��نع 

م�ن األنبي�اء عل�يهم الس�الم ف�ي ح�ال النب�وة ج�ائز إال  ومنها أن وق�وع الكب�ائر ،األقاويل
ومنه�ا  ،فيما يختص بالرسالة، فإنه ال يجوز عليهم الكذب فيها وال التغيي�ر وال الكتم�ان

أن ع��وام المس��لمين ال��ذين ال يعرف��ون هللا تع��الى باألدل��ة العقلي��ة ليس��وا بم��ؤمنين ف��ي 
 ".فظع األقاويل، وهو قول جهمالحقيقة، وإنما تجري عليهم أحكام الشريعة، وهو من أ

  :أقول
وعن��د األش��عري أن اإليم��ان والنب��وة َعَرض��ان يح��الن باألجس��ام ف��ي "ـ�� أم��ا قول��ه 

الحس�ن األش�عري وال أيَّ واح�د  فما أظ�ن أب�ا" حال الحياة ويزوالن عنها بزوال الحياة
  .من علماء األشاعرة يقول ذلك، وليت المؤلف ذكر المصدر، والبينة على المدعي

ومما يوضح أن هذه الكلمة هي مما ألصقه أحد المفت�رين باألش�عري ق�ول اإلم�ام 
 ال عل�يهم هللا صلوات األنبياء نبوات أن علميُ  أن ويجب: "الباقالني في كتاب اإلنصاف

 ح�ال ف�ي حكمه�م ب�ل اآلخ�رة، دار إل�ى وانتق�الهم ال�دنيا عن بخروجهم تنخرم وال تبطل
 المحقق�ين م�ذهب إل�ى نس�ب م�ن غلط وقد، نومهم حالة في كحكمهم الدنيا من خروجهم

  ."الدنيا دار من بخروجهم السالم عليهم األنبياء نبوة إبطال الموحدين من
وه��ذا الق��ول ال��ذي أراد المؤل��ف إلص��اقه باإلم��ام أب��ي الحس��ن األش��عري ه��و ق��ول 

المت�وفى س��نة األش�عري ق�ال أب�و المظف�ر ط�اهر ب�ن محم�د اِإلس�فَراييني الكرامي�ة، فق�د 
 النب�وة ب�اب في بدعهم ومن"في كتاب التبصير في الدين في كالمه عن الكرامية  471

 نإ يقول�ون، ووالنب�ي الرس�ول ف�ي ح�االن ضانرَ عَ  والرسالة النبوة إن قولهم والرسالة
 رس��ول القب��ر ف��ي أن��ه الس��نة أه��ل علي��ه وال��ذي ،لبمرَس�� ول��يس رس��ول القب��ر ف��ي النب��ي

 ل��ه قمس�تحَ  س��ماال وه�ذا ،رس��الته أدى وأن�ه س��لهأر تع�الى هللا أن معن��ى عل�ى ،لومرَس�
 ه�ذا أن معن�ى عل�ى ،م�ؤمن قب�ره ف�ي الم�ؤمن أن كم�ا ،الفعل ذلك من فرغ قد كان وإن
  ".فعله من تقدم فيما له قمستحَ  سماال

وق�وع الكب�ائر م�ن األنبي��اء  أنَّ "وه�و فيم�ا ينُس��به لألش�عري  المؤل�ف ـ� وأم�ا ق�ول
 ذا النقل ه فأقل ما يُقال في" إال فيما يختص بالرسالة عليهم السالم في حال النبوة جائز

  !.إنه خطأ محض، والبينة على المدعي، فأين هي ؟
 :وهذه بعض أقوال األشاعرة بخالف ما ينقله كاتب هذه الرسالة
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 ب��وأ ش��يخنا ق��ال وق��د: "قرَ ق ب��ين الفِ��رْ ق��ال أب��و منص��ور البغ��دادي ف��ي كت��اب الفَ��
 الكب���ائر م���ن معص��ومون النب���وة بع���د نبي��اءاأل إن كتب���ه بع���ض يف�� ياألش���عر الحس��ن

، ص�غائر أو كبائر فإما الكفر غير وأما: "وقال اإليجي في كتاب المواقف ".والصغائر
 عل��ى واألكث��ر ،الجمه��ور فمنع��ه عم��دا الكب��ائر أم��ا ،س��هوا وإم��ا عم��دا إم��ا منهم��ا ك��ل

 من�ع ن�دناع والم�ذهب: "وقال سعد الدين التفتازاني في ش�رح المقاص�د". سمعا امتناعه
 ب�ل ،رونقَ�يُ  وال يص�رون ال لك�ن ،س�هوا ال عم�دا رِ ئوالص�غا ،مطلق�ا البعثة بعد الكبائر

  ".فيتنبهون نبهونيُ 
 بتبلي��غ يتعل��ق م��ا غي��ر ف��يوأم��ا الق��ول بج��واز وق��وع ال��ذنوب كبيره��ا وص��غيرها 

 واس�مع، س�امحه هللا من األنبياء مع امتناع أن يُقروا عليها فهو قول اب�ن تيمي�ة الرسالة
 الرس�الة بتبلي�غ يتعل�ق م�ا غي�ر ف�ي العص�مة وأم�ا: "ف�ي ه�ذه المس�ألة، فق�د ق�ال ما قال�ه
 الكب�ائر م�ن العص�مة ف�ي ومتنازعون بالسمع؟ أو بالعقل ثابت هو هل نزاع فيه فللناس

 أم فعله�ا؟ ف�ي ال عليه�ا اإلق�رار ف�ي هي إنما العصمة هل أم بعضها، من أو والصغائر
 وال�ذنوب الكف�ر م�ن العص�مة تج�ب وه�ل فق�ط؟ التبلي�غ يف� إال بالعصمة القول يجب ال

 علي�ه ال�ذي والق�ول ،الموضع هذا غير في مبسوط هذا على والكالم ؟ال أم المبعث قبل
 اإلق�رار م�ن العص�مة إثب�ات الس�لف ع�ن المنقول�ة لآلث�ار المواف�ق وه�و الن�اس جمهور

 الق�ائلين حج�جو عليه�ا، إق�رارهم يج�وز إن�ه يق�ول م�ن عل�ى وال�رد مطلق�ا الذنوب على
 ذن�ب وق�وع عل�ى ت�دل ال النف�اة وحج�ج، الق�ول ه�ذا على تدل إنما ررتحُ  إذا بالعصمة

م�ا ه�ذا ]. 292/ 10: مجم�وع الفت�اوى. 259/ 5: الفتاوى الكبرى[ ".األنبياء عليه أقر
 . اللهم غفرا!! ؟

ف��ابن تيمي��ة ال يق��ول بعص��مة األنبي��اء م��ن ال��ذنوب ص��غيرها وكبيره��ا، ويق��ول 
وم��ن المعل��وم م��ن طريقت��ه أن الق��ول فق��ط،  ال��ذنوب عل��ى اإلق��رار م��ن عص��مةال ثب��اتبإ

  .ونحو ذلك السلف عن المنقولة لآلثار الموافقالذي يرجحه فإنه يصفه بأنه 
ع��وام المس��لمين ال��ذين ال  أنَّ "وه��و فيم��ا ينُس��به لألش��عري  المؤل��ف ـ�� وأم��ا ق��ول

فل�م ي�ذكر مرجع�ه في�ه، " لحقيق�ةيعرفون هللا تعالى باألدل�ة العقلي�ة ليس�وا بم�ؤمنين ف�ي ا
 . وما الدليل؟ لم يذكر شيئا وإن كان األشعري قد قاله فما الذي يُعاب عليه في ذلك؟

ومع شديد األسف فكثيرا م�ا ن�رى مث�ل ه�ذا ال�نهج عن�د ه�ذا المؤل�ف وأمثال�ه م�ن 
إذ ي�ذكرون أق�وال غي�رهم باإلنك�ار والتس�فيه دون ذك�ر المص�در وال إب�داء  ،أهل نحلته

عم�ا يثب�ت ص�حة قول�ه، ممن سواهم كل إنسان  وجوب سؤاللة، وكأن مذهبهم هو األد
  .!! يقولونعما  ايُسألوينبغي أن ال ف نهم فوق ذلكوأ

يريد مؤلف هذه الرسالة أن يقول إن من آمن ب�ال تع�الى وبس�ائر أرك�ان اإليم�ان 
ق واألنف�س تقليدا لمن حوله دون أن يكون عنده استدالل من النظر ف�ي ش�يء م�ن اآلف�ا

  .لم يذكر لنا شيئا من ذلك !فهو مؤمن في الحقيقة، فما الدليل ؟
 ف�اعلمْ {قول�ه تع�الى فمنها  ستدالل،األدلة على وجوب معرفة هللا باال وهذه بعض

القاض�ي هو إدراك األمر على ما ه�و علي�ه بال�دليل، ويق�ول  ، والعلم }أنه ال إله إال هللا
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طريق للعلم أصالً، ألن التقلي�د ه�و قب�ول ق�ول الغي�ر ب�ال وأما التقليد فليس ب": أبو يعلى
  ".حجة

روى البخ��اري ف��ي ص��حيحه ح��ديث س��ؤال الملك��ين للعب��د ف��ي القب��ر، وفي��ه ع��ن و
 ال :فيق�ول الك�افر وأم�ا" :ق�الأن�ه  وس�لم علي�ه هللا ص�لى النب�ي عن عنه هللا رضي أنس

 م�ن بمطرق�ة ض�ربيُ  ث�م .تلي�ت وال دري�ت ال :ق�الفيُ  .الناس يقول ما أقول كنت ،أدري
 تك�ون كلم�ةفه�ل ". نالثقل�ي إال يلي�ه م�ن يس�معها ص�يحة فيص�يح أذنيه بين ضربة حديد

غير مقبولة من الكافر ولكنها مقبول�ة م�ن المس�لم  "الناس يقول ما أقول كنت أدري ال"
  .!؟

ك��ون ص��احبه ول��يس م��ن ش��رط ال��دليل العقل��ي أن يُص��اغ ص��ياغة فلس��فية أو أن ي
، إنم��ا المه��م أن يك��ون دل��يال ينق��ل ص��احبه م��ن هاوي��ة الش��ك اب عن��هق��ادرا عل��ى اإلع��ر

  .والحيرة إلى ساحة اليقين
أم��ا ال��ذي يْع��ِرض ع��ن األدل��ة المبثوث��ة ف��ي آي��ات هللا التدويني��ة والتكويني��ة وع��ن 

لي�ت ! فه�ل ه�و م�ؤمن ف�ي الحقيق�ة ؟: الن�اس يق�ول م�ا أق�ول إنما أدري الالتفكر ويقول 
ليل على ذلك من كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا علي�ه كاتب الرسالة يعطينا الد
   !.وسلم إن كان عنده دليل 

 عل�ى واالس�تدالل النظ�ر بوج�وب يقول�ون ال�ذين": وقد ق�ال اب�ن تيمي�ة رحم�ه هللا
 إال ت�تم ال والمعرف�ة واجب�ة المعرف�ة ألن ب�ه إال يص�ح ال اإليمان إن يقولون أو األعيان

 وال ،عن�ه العب�ارة ال ،بالقل�ب يق�وم ال�ذي العل�م ه�و ب�ذلك مرادال إن جمهورهم فقول :به
 العل��م إن ويقول��ون ،المع��ارض ج��واب عل��ى الق��درة وال بالعب��ارة ال��دليل نظ��م يوجب��ون

 النظ�ر قل�وبهم ف�ي له�م حص�ل ق�د الم�ؤمنين عام�ة وإن ،العام�ة على متيسر أمر بالدليل
 ".بالعب�ارة وبيانه الدليل نظم ىعل قادرين يكونوا لم وإن العلم إلى المفضي واالستدالل

  ].98/ 4: درء تعارض العقل والنقل[
 عقل�ي :ض�ربين عل�ى األحكام: "قيه والمتفقهقال الخطيب البغدادي في كتاب الفو

 ومعرف�ة وص�فاته تع�الى الص�انع كمعرف�ة, التقلي�د في�ه يج�وز فال العقلي فأما وشرعي،
 عبي�د ع�ن كيوحُ  ،العقلية ألحكاما من ذلك وغير وصدقه وسلم عليه هللا صلى الرسول

 هللا لق�ول ،خط�أ وه�ذا ،ال�دين أص�ول ف�ي التقلي�د يج�وز ق�ال أن�ه العنبري الحسن بن هللا
 ك�ان أول�و آباءن�ا علي�ه ألفين�ا م�ا نتب�ع ب�ل ق�الوا هللا أن�زل م�ا اتبع�وا لهم قيل وإذا{ تعالى

 علي��ه ج��دتمو مم��ا بأه��دى جئ��تكم أول��و{ ق��الو ،}يهت��دون وال ش��يئا يعقل��ون ال آب��اؤهم
 ب��ه أرس��لتم بم��ا إن��ا ق��الوا{ـَ ف�� ،األه��دى قب��ول م��ن بآب��ائهم االقت��داءُ  همعَ فم��نَ  ،}آب��اءكم

 ق�الوا تعب�دون م�ا وقوم�ه ألبي�ه ق�ال إذ إب�راهيم نب�أ عليهم واتل{ تعالى وقال ،}كافرون
 يض�رون أو ينفع�ونكم أو ت�دعون إذ يس�معونكم ه�ل ق�ال ع�اكفين لها فنظل أصناما نعبد
 وكش�فت, عن�ه النقط�اعهم المس�ألة جواب فتركوا ،}يفعلون كذلك آباءنا اوجدن بل قالوا

  ."إياهم وتقليدهم آبائهم فعل من عنه يسألهم لم ما فذكروا, مذهبهم وارعَ  عن المسألة
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 ّ◌◌َ يقل�دن ال: "بن مس�عود أن�ه ق�ال هللا عبدثم روى الخطيب البغدادي بسنده عن 
 الت��ي األص��ول طري��ق وألن" :م ق��الث��. "كف��ر كف��ر وإن آم��ن آم��ن إن رج��ال دين��ه رج��ل

 ".فيه للتقليد معنى فال, العقل في يشتركون كلهم والناس, العقلُ  ذكرناها
، ف��ذكره ف��ي ك��الم الخطي��ب 476أب��و إس��حاق الش��يرازي المت��وفى س��نة  واقت��بس

  .كتاب اللمع في أصول الفقه بنحوه مختصرا
 ثب�ت لك�ن ،لتقلي�دا ذم عل�ى الق�رآن دل: "وقال فخر الدين الرازي ف�ي المحص�ول

 ". األصول في التقليد إلى الذم صرف فوجب الشرعيات في التقليد جواز
 وأبو عقيل وابن القاضي قال: "قال ابن تيمية الجد في المسودة في أصول الفقهو

 ال وم�ا علي�ه يج�وز وم�ا هللا يف� باالعتق�اد المتعلقة صولاأل مسائل والحلواني الخطاب
عل�ى وعلق الش�يخ اب�ن تيمي�ة  ،"فيها التقليد يجوز ال ليهع ويستحيل له يجب وما يجوز
 ب�دليل الإ يثب�ت وال الج�زم في�ه طل�بيُ  فيم�ا التقلي�د يج�وز ال ن�هإ :أحم�د ق�ال" :فقالذلك 

المس�ودة ف�ي أص�ول [ ".ظن�ي بدليل ثباتهإو الظن فيه طلبيُ  فيما التقليد ويجوز ،قطعي
  ].408، 407/ 1: الفقه

ف�ي حاش�يته عل�ى جم�ع  1250العطار المت�وفى س�نة  الشيخ حسن بن محمد نوبيَّ 
 أن�اب الث�اني دلي�ل األولون ودفعَ [: فقالبين لالستدالل على اآلَخرين، الموجِ  ردَّ  الجوامع

 كم�ا ،العام�ة طري�ق عل�ى ◌ُ النظ�ر المعتبر فإن ،للنظر أهال ليسوا األعراب أن نسلم ال
 ،البعي�ر عل�ى ت�دل البعرة" لفقا ؟ربك عرفت بم سؤاله عن األصمعيَّ  األعرابيُّ  أجاب
 عل��ى ت��دل أال فج��اج ذات وأرض أب��راج ذات فس��ماء ،المس��ير عل��ى دلي�� األق��دام وأث��ر

 إال بكلمت�ه في�أتي لإليم�ان غي�رهم أو األع�راب م�ن أحد يذعن وما!". ؟ الخبير اللطيف
 وت�دقيقها األدلة تحرير من المتكلمين طريق على النظر أما ،لذلك فيهتدي ينظر أن بعد
  .]له المتأهلين حق في كفاية ففرض ههنا والشبه الشكوك عودف

 
ومنه�ا أن : "فيم�ا أنك�ره عل�ى األش�اعرة مؤلف ه�ذه الرس�الة ـ ومن ذلك قول 27

الملحد والمجوسي واليهودي والنصراني ينبغي أن يُدعى إل�ى المن�اظرة ويُ�تعلَم الك�الُم 
ي آيات�ه، واتف�ق أه�ل الح�ل لجدالهم، وهللا سبحانه قد منع م�ن الجل�وس م�ع الخائض�ين ف�

والعق��د م��ن العلم��اء عل��ى أن الملح��د والمجوس��ي وأه��ل س��ائر النح��ل ال يلزمن��ا ج��دالهم، 
وأجم��ع أكث��رهم عل��ى أن الج��دال منس��وخ ب��األمر بالقت��ال، وف��ي من��اظرتهم أكب��ر فس��اد، 

قول��ه و". ههم به��ا ف��ي الن��اس وج��واز ع��دم م��ن يص��ل إل��ى حله��ا ف��ي الح��البَ النتش��ار ُش��
 .أي بالمناظرة" هم بهاالنتشار شبه"

 :أقول
 ب�ل: ، ولك�ن أود أن أق�ول بإيج�ازبطالنهحكاية هذا الكالم تغني المتدبر عن بيان 

 والنن�اظرهم ، وأن ينبغي أن ندعو أصناف الكافرين الباحثين عن الحق إل�ى المن�اظرة
يفع�ل ذل�ك ال�ذي  ل�يسو ،نتركهم ألهل العقائ�د الباطل�ة يزين�ون ويزخرف�ون له�م الباط�ل

ب���ه هللاُ أقوام���ا م���ن الظلم���ات إل���ى الن���ور مم���ن م���نعهم هللا م���ن الجل���وس م���ع  ِرجُ ويخ���
وآيات النهي هي فيمن يجالسهم مع الس�كوت عم�ا ه�م في�ه م�ن  ،الخائضين في آيات هللا
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الباطل، وليست فيمن يجالسهم إلبالغه�م م�ا ف�ي الق�رآن م�ن الحج�ج والب�راهين العقلي�ة 
  .تهدم باطلهمتنير عقولهم والتي 

أه�ل الح�ل والعق�د م�ن  أجم�ع أكث�رو"الغرائب عند كاتب هذه الرس�الة قول�ه  ومن
دون أن يب�ين م�ا ال�دليل عل�ى دع��وى " عل�ى أن الج�دال منس�وخ ب�األمر بالقت��ال العلم�اء
وما أسهل هذه الدعوى أن يقول أي واحد من العلماء إذا أب�دى ل�ه غي�ره آي�ة أو ، النسخ

  .بعد دعوى النسخ سوى القتال عنده وليس! حديثا يخالف قوله إنه منسوخ
 ةف�ي من�اظروما أبعد تصوَره عن الواقع وخاصة في مثل هذه األيام، إذ يظن أن 

نش�ر ف�ي المناظرة، ونسي أنهم ال يفتُرون أبدا بههم بفساد النتشار شُ  أكبرَ  أهل الضالل
ل وق��ال ال��ذين استُض��عفوا لل��ذين اس��تكبروا ب��ل مْك��ُر اللي��"ض��اللهم، واق��رأ قول��ه تع��الى 

  ".والنهار إذ تأمروننا أن نكفَر بال ونجعَل له أندادا
فهذا يقتض�ي التنبي�ه عل�ى  في الحال بهالشُ  جواز عدم من يصل إلى حلأما قوله ب

  .به هو العالِم، وليس كل أحد من الناسأن الذي يناظر أهل الشُ 
 

م�ا ومنه�ا : "فيم�ا أنك�ره عل�ى األش�اعرة مؤلف ه�ذه الرس�الة ـ ومن ذلك قول 28
أظه��ره مت��أخروهم وه��و أن الق��رآن إذا ُكت��ب بم��داد في��ه نج��س أو ُرم��ي المص��حف ف��ي 

 ".الخالء أو طُرح عليه قذر على سبيل العمد لم يجب فيه كبير نكير
 :أقول

هكذا وصل الحال بكاتب هذه الرسالة إلى رمي من يخاصمهم م�ن الم�ؤمنين بم�ا 
أألنه يري�د !! من الذي قال هذا ؟ ، وال أدري لم ال يسمي!!فيه الكفر الواضح الصريح 

هو أبعد ما يكون عن ذلك، ألنه لم ي�ذكر ! أن يرد على القول بغض النظر عن القائل ؟
كلمة واحدة ف�ي ال�رد علي�ه، وم�ن الواض�ح أن�ه يري�د أن يس�فّه م�ذهب األش�اعرة وينفّ�ر 

ذين أم�ره ، ولعله يعلم أنه افتراء من بعض الجاهلين ال!الناس منهم ولو بنقل المفتريات
هللا عز وجل بأن يعرض عنهم، ولك�ن وس�اوس الش�يطان ت�زين ألص�حاب األه�واء أن 
يتساهلوا في نقل األكاذيب التي قيلت في خصومهم، وربما اعتقدوا ف�ي نفوس�هم ج�واز 

ج فوي��ل للمفت��ري، ووي��ل لم��روِّ  !.ذل��ك ألن في��ه إخم��ادا لب��دع م��ن يرم��ونهم باالبت��داع
 . االفتراء

في مثل هذا يتذكر وقوف�ه ب�ين ي�دي أحك�م الح�اكمين ال�ذي ال ليت من وقع أو يقع 
  .تخفى عليه خافية

 
وك�ل م�ن زع�م أن اإليم�ان ق�ول مف�رد " :مؤلف هذه الرسالة ومن ذلك قولـ  29

أو ق�ول ومعرف��ة أو ق�ول وتص��ديق أو معرف��ة مج�ردة أو تص��ديق مف�رد أو أن��ه ال يزي��د 
  ".وال ينقص فهو مرجئ، وبعضهم جهمي

  :أقول
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المؤلف األحكام من عنده دون نظ�ر إل�ى رقي�ب أو حس�يب، فك�ل م�ن فس�ر  يطلق
مرج��ئ وبعض��هم "اإليم��ان ب��أي ق��ول م��ن األق��وال الت��ي س��ردها فه��و عل��ى ح��د قول��ه 

هكذا يطلق األحكام على فئات من المسلمين وكأنه ال ينبغي ـ ف�ي ظن�ه ـ أن "!!. جهمي
 !.يُسأل عما يقول أو أن يُطالَب بالدليل 

ه��ذه الرس��الة ه��و الح��افظَ الس��جزيَّ لتوق��ف ول��و قل��يال عن��د اآلي��ة  ل��و ك��ان مؤل��ف
وم��ا أن��ت : ، أول��يس المعن��ى فيه��ا"وم��ا أن��ت بم��ؤمن لن��ا ول��و كن��ا ص��ادقين"الكريم��ة 

 .!بمصدق لنا ؟
الح�افظَ الس�جزيَّ لتوق�ف ول�و قل�يال عن�د ح�ديث ف هذه الرسالة ه�و لولو كان مؤ

روى البخ�اري ومس�لم ، فق�د إل�ى ال�يمن معاذ لما بعث�ه رس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم
 ع�ن صيفي بنا هللا عبد بن يحيى عن أمية بن إسماعيلوابن حبان وغيرهم من طريق 

 بع�ث لم�ا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضي عباس ابن عن معبد أبي
 م�ا ولأ فل�يكنْ  ،كت�اب أه�ل ق�وم عل�ى مدَ ْق�تَ  إن�ك" :ق�ال اليمن على عنه هللا رضي معاذا

 ص�لوات خمس عليهم فرض قد هللا أن فأخبرهم هللا عرفوا فإذا ،هللا عبادة إليه تدعوهم
 ب�ن يحي�ى ع�ن إس�حاق ب�ن زكري�امن طري�ق وغيرهم ورووه  ...".، وليلتهم يومهم في
 ف�إن ،هللا رس�ول وأن�ي هللا إال إل�ه ال أنْ  ش�هادة إل�ى عه�مادْ "به بلفظ  صيفي بنا هللا عبد
، وليل�ة ي�وم ك�ل ف�ي ص�لوات خم�س عل�يهم افترض قد هللا أن أعلمهمف لذلك أطاعوا هم

."... 
أن ال شك في أن اللفظ النبوي واحد وأن اآلَخر ه�و م�ن ب�اب الرواي�ة ب�المعنى، و

دليل على أن اإليمان ه�و المعرف�ة،  "فأخبرهم هللا عرفوا فإذا"قوله في الرواية األولى 
الدليل، وإذا كان مرويا بالمعنى فيُستأنس به من فإذا كان هذا اللفظ هو المحفوظَ فقد تمَّ 

ولكن المعرفة المرادة هنا هي غير المعرفة  .الراوي الذي رواه بالمعنىحيث هو قول 
  .التي قال بها الجهمية، فتيقظ

 ولو كان مؤلف هذه الرسالة ه�و الح�افظَ الس�جزيَّ لتوق�ف ول�و قل�يال عن�د ح�ديث
م، فقد روى البخ�اري ومس�لم وأحم�د واب�ن أب�ي جبريل في السؤال عن اإليمان واإلسال

 ك�ان: ق�الأن�ه  هري�رة أب�ي ع�نشيبة وابن ماجه وابن خزيمة في ص�حيحه واب�ن حب�ان 
 :ق�ال. ؟ اإليم�ان م�ا :فق�ال جبري�ل فأت�اه ،للن�اس يوم�ا ب�ارزا وس�لم عليه هللا صلى النبي

 م��ا :ق��ال ".بالبع��ث وت��ؤمن ورس��له وبلقائ��ه وكتب��ه ومالئكت��ه ب��ال ت��ؤمن أن اإليم��ان"
 الزك�اة وت�ؤدي الص�الة وتق�يم ش�يئا ب�ه تشرك وال هللا تعبد أن اإلسالم" :قال. ؟ اإلسالم

وبنح�وه م�ن ح�ديث عم�ر رض�ي هللا عن�ه ف�ي . الح�ديث". رمضان وتصوم المفروضة
  .صحيح مسلم وغيره

ق النبي صلى هللا عليه وس�لم ف�ي ه�ذا الح�ديث ب�ين اإليم�ان وب�ين اإلس�الم قد فرَّ ف
  . وإقامة الصالة وسائر األركانشتمل على عبادة هللالذي ي

 :؟هل تصح نسبة هذه الرسالة لإلمام السجزي؟وأخيرا فـ 
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أن مؤل��ف ه��ذه عل��ى األق��ل يتب��ين بع��د ك��ل تل��ك الملحوظ��ات أو بعِض��ها : أق��ول
ه�ذه الملحوظ�ات و، رحم�ه هللا الرسالة ال يمك�ن أن يك�ون ه�و اإلم�اَم الح�افظَ الس�جزيَّ 

 .، فماذا عن سندها ؟هارسالة تتعلق بنقد متنال هذهالنقدية ل
ص��حة نس��بتها إل��ى م��ن ُعزي��ت إلي��ه م��ن أم��ور  ك��ل نس��خة خطي��ة ال ب��د إلثب��ات

معروفة في علم تحقيق المخطوطات، وبدون ذلك يكون من يعزوها إليه ق�د تكل�م بغي�ر 
  .علم وثـبَّت نسبا بدون دليل

اف�ق ذل�ك م�ع الق�رن ال�ذي ومن ذلك التحقق م�ن ن�وع ال�ورق والم�داد والخ�ط وتو
، ُكتبت فيه النسخة، والتحقق من اسم كاتبها وسنده فيه�ا إل�ى المؤل�ف ال�ذي ُعزي�ت إلي�ه

  .ومعرفِة ما قيل في كل واحد منهم من جرح أو تعديل
وبعض من يتصدون للكالم في أس�انيد المخطوط�ات ال ينظ�رون ف�ي ح�ال كات�ب 

، وهذا خلل كبير، إذ الواج�ب ف�ي سندمن رجال ال النسخة ويبحثون في تراجم من فوقه
ترجمة رواة سند النسخة هو البدء بكاتبها، فإنه إذا كان ضعيفا أو مجه�وال فق�د س�قطت 

  .الثقة بها ولم يعْد للكالم في بقية رجال اإلسناد فائدة
 : كاتب النسخة وسنده فيها ـ كما أثبته محققها جزاه هللا خيرا ـ

هب�ة هللا ب�ن أب�ي كاتبه�ا ه�و ة لإلم�ام الس�جزي فأما عن سند ه�ذه النس�خة المنس�وب
محم�د  يأب� ع�نمحمد المفدى بن عبد هللا األي�وبي،  يأب عنعلي بن عبدوس الحراني، 

عن أبي الحسين أحم�د ب�ن عب�د الق�ادر  ،المبارك بن المبارك بن علي بن نصر السراج
م يقل في�ه لهبة هللا الحراني . [بن محمد بن يوسف األصبهاني، عن أبي نصر السجزي

ب��ن عب��د هللا األي��وبي ل��م يج��د محق��ق  المف��دى. ل��م أج��د ل��ه ترجم��ةمحق��ق النس��خة ش��يئا و
، 553وم�ات س�نة  476المبارك بن المب�ارك ول�د س�نة  .النسخة وكذا لم أجد له ترجمة

: وقال الذهبي في تاريخ اإلسالم. شيخ صالح خيِّر: قال عنه ابن السمعاني في األنساب
، ثق�ة، ل�ه 492وم�ات س�نة  411عبد القادر ب�ن محم�د ول�د س�نة أحمد بن . كان صدوقا

فس�ند  ].ترجمة في العبر وفي تاريخ اإلسالم للذهبي وف�ي ش�ذرات ال�ذهب الب�ن العم�اد
  .هذه النسخة إلى اإلمام السجزي سند تالف

وعلى هذا فقد تضافر نقد المتن ونقد السند على أن هذه الرسالة بم�ا ه�ي علي�ه ال 
  .مام السجزي رحمه هللاتصح نسبتها لإل

 ا ي�د أح�د الع�ابثين بع�دهبه� وال يبُعد أن تعب�ث، هربما كان أصل الرسالة ثابتا عنو
وحي��ث إن كات��ب النس��خة وش��يَخه مجه��والن فربم��ا ج��اء  بالح��ذف واإلض��افة والتع��ديل،

ذل�ك نا أنه بذلك ينص�ر الس�نة النبوي�ة، وربم�ا ك�ان اظ، ذلك العبث بالنسخة من أحدهما
 ال علي�هص�لى هللا علي�ه وس�لم وضاعين الذين قالوا نحن نكذب لرس�ول هللا من بعض ال

  !!.ودسه إلى واحد منهما وروجه عليه 
، ول��ذا كان��ت المس��ؤولية عل��ى محق��ق !وك��م عبث��ت أي��دي الع��ابثين بكت��ب الت��راث

وم�ا أحس�ن م�ا  .جسيمة، وكان الفرق بين المحقق والناشر فرقا كبي�رامسؤولية الكتاب 
ألن التلب�يس ق�د كث�ر والك�ذَب عل�ى : "السجزي في هذه الرسالة حي�ث يق�ولقاله اإلمام 

  .فرحمه هللا رحمة واسعة". المذاهب قد انتشر
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 في التعليق على ملحوظات الباحث الثاني وفقه هللا الفصل الثاني
 
 :الوقفة األولىـ 

ة يرى الباحث الثاني أن كتاب الباحث األول كان سببًا ف�ي كس�ر م�ذهب األش�اعر
هذا المذهب الذي تسلل لألمة على : "مذهب األشاعرةعن  في العصر الحديث، ويقول

حين غفلة من أهلها، بدعوى االنتصار للس�نة ف�ي مقاب�ل المعتزل�ة، ولك�ن أهل�ه خلط�وا 
الحق بالباطل، وأحدثوا مذهبًا هجينً�ا، الزال�ت األم�ة تع�اني من�ه وم�ن آث�اره، كم�ا ذك�ر 

 ".ته الردُّ على من أنكر الحرف والصوتاإلماُم السجزي في رسال :هذا
 :أقول

وهل كان كتابه سببًا في ! هل ينكسر مذهب األشاعرة بمثل كالم الباحث األول ؟
، وإذا ك�ان ذل�ك ي�تم بكث�رة الك�الم !هذا الباح�ث تصورهكذا ي! كسر مذهب األشاعرة ؟

الي�وم س�وق واكتيال ال�تهم ب�دون دلي�ل فربم�ا ك�ان ذل�ك ك�ذلك ف�ي م�وازين ال�دنيا، فه�ذه 
رائجة، لكن ال في موازين اآلخ�رة، وإذا ك�ان ذل�ك ي�تم ب�الكالم العلم�ي اله�ادئ وإب�راز 
ل، وه��ذا م�ا ننتظ�ره، لعلن�ا نك��ون ص�فا واح�دا ف��ي  األدل�ة والحج�ج فه�ذا م��ا علي�ه المع�وَّ

  .وإنكار ما خالف الدليلَ  تثبيت ما أيده الدليلُ 
ن غفل��ة م��ن أهله��ا ب��دعوى وأم��ا أن يك��ون ه��ذا الم��ذهب ق��د تس��لل لألم��ة عل��ى ح��ي
  .برهان االنتصار للسنة وخلَطَ الحقَّ بالباطل فهذه دعوى تحتاج إلى

 
 :ـ الوقفة الثانية

يرى الباحث الثاني في مقدمة كالمه أن كت�اب الباح�ث األول عل�ى اختص�اره ق�د 
أح��اط ب��رؤوس مس��ائل م��ذهب األش��اعرة المبت��َدع، وأن��ه كش��ف عم��ا خ��الفوا في��ه أه��ل 

حد اإلخوة قام بشرحه، وأنه لم يتوسع في ذل�ك وخاص�ة ف�ي مج�ال توثي�ق السنة، وأن أ
  .النقول عنهم
 : أقول

يثب�ت لن�ا يبين لنا من المعنيون عن�ده ب�أنهم أه�ل الس�نة، وليت�ه ليت الباحث الثاني 
مبتَدع وأنهم خالفوا في�ه أه�ل الس�نة قب�ل أن يق�ول ف�يهم ه�ذا مذهب أن مذهب األشاعرة 

  .القول بغير علم
ا مسألة توثيق النق�ول الت�ي نقله�ا الباح�ث األول ع�ن األش�اعرة فه�ذه م�ن أه�م وأم

يه بالتحقق م�ن تل�ك النق�ول، ؤيدنقط االختالف، وأتمنى أن يقوم الباحث األول أو أحد م
فإذا كانت منقولة من كتبهم بنص�ها أو بمعناه�ا م�ع المحافظ�ة عل�ى المعن�ى فه�ذا يب�رئ 
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ب�المعنى م�ع م�ن كت�ب خص�ومهم أو م�ن كت�بهم ول�ة ساحة الذين نقلوه�ا، وإذا كان�ت منق
ع��دم المحافظ��ة علي��ه فه��ذا يعن��ي أن الن��اقلين ق��د تس��رعوا ونقل��وا ع��ن األش��اعرة م��ا ل��م 
يقولوه، ويُخشى أن يكون بعضها من غير باب النقل ب�النص وال ب�المعنى، كم�ا س�يأتي 

  .إن شاء هللا بعضه
وينبغ�ي لم�ن ي�ردُّ : "دئوكنُت ق�د قل�ت ف�ي كت�اب عقائ�د األش�اعرة ف�ي ح�وار ه�ا

ر أن يذكر قول المردود عليه بنصه، ليرى القارئ ما إذا كان صاحب الرد ق�د على آخَ 
نقل كالم المردود عليه من كتبه، أومن كتب أه�ل مذهب�ه، أوم�ن كت�ب خص�ومه أحيان�اً 

كما فعل الباحث سامحه هللا ـ، وليرى الق�ارئ م�ا إذا ك�ان ص�احب ال�رد ق�د فه�م ك�الم  ـ
 ".عليه بدقة ـ في حالة النقل من كتبه ـ  أْو ال ؟ المردود

ـ مث�ل ه�ذه المراجع�ة،  حس�ب علم�يين للباحث األول يتجنبون ـ ؤيدو أن المويبد
ولو أنهم فعلوا ذلك لق�دموا ألم�ة اإلس�الم خدم�ة كبي�رة، ف�ي س�بيل التمس�ك ب�الحق ونب�ذ 

  .التعصب والشقاق
 

 :الوقفة الثالثة
يس�تطع ك�تم بع�ض الفلت�ات والتح�امالت الت�ي تُب�ين  ل�م: "قال الباحث الثاني عن�ي

، ، بس�بب الخلفي�ة المس�بقة الت�ي ُش�حن به�ا تجاه�هـرحم�ه هللا ـ  حنقه على شيخ اإلسالم
 ولو ق�رأ، وهذا هو الظن بكل من يرتوي من كتب الكوثري الذي أضل فئاًما عن الحق

ل�ه عالم�ة ت�ونس قا ، ولق�ال م�االنتف�ع به�اكتب شيخ اإلسالم قراءة محب غير مت�وجس 
أم�ا كت�ب الش�يخين اب�ن تيمي�ة : المكي بن ع�زوز رحم�ه هللا بع�د هدايت�ه لم�ذهب الس�لف

  ".بها فهو ال يعرف العلم وَ رْ وابن القيم فمن لم يشبع ولم يَ 
 :أقول

يرى في كالمي بعض الفلتات والتحامالت على ابن تيمي�ة الباحث الثاني إذا كان 
كي أرجع عنه�ا، وأم�ا الك�الم  إليها بالحجة والدليلي رحمه هللا فمن حقي عليه أن ينبهن

  .بهذه الطريقة فهو غير مقبول
به�ا  أن عندي خلفية مسبقة ُش�حنتُ على ابن تيمية أو  اأن عندي حنقادعاؤه بوأما 

علم�ه فهذا غير صحيح بتات�ا، وك�أن ه�ذا الم�دعي يري�د أن ين�ازع هللا تع�الى ف�ي جاهه تُ 
وأنا أعلم بنفس�ي  .يب الذي ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعالىإذ يتكلم في مسائل الغ الغيب

  .ممن سواي من البشر
وأما تعريضه وظنه بأنني ارتويت من كتب الكوثري فإني لم أقرأ شيئا م�ن كتب�ه 

يبتع�د ع�ن  صفحت في بعضها تصفحا يسيرا، وليت الباحث الث�انيأصال، وترحمه هللا 
  .، ولنا وقفة بين يدي أحكم الحاكمينيدرك أن بعض الظن إثمالتعريض والظن و

ق��رأت قل��يال ج��دا مم��ا كت��ب اب��ن تيمي��ة رحم��ه هللا، فه��و م��ن المكث��رين، ال ق��راءة 
ن َم� ءةَ وإنم�ا ق�راكم�ا أق�رأ ف�ي كت�ب غي�ره م�ن أه�ل العل�م، محب وال ق�راءة مت�وجس، 

 تري��انِ  ق��راءة المت��وجسو ةحب��غ��رق ف��ي المالمق��راءة يح��ب الح��ق ويبح��ث عن��ه، ألن 
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ن الحقيقة وتحجبان عنه أشياء، وال أرى متابعة أي واحد م�ن أه�ل ذْينِ�ك شيئا مِ  القارئَ 
، وخاصة في عل�وم ال�دين، فه�و المنهجين، وأرى أننا مأمورون بالتثبت في كل شؤوننا

  .دين هللا تعالى، والمسؤولية بين يدي المولى جلَّ جالله كبيرة
كمث�ل نفع�ال دون الحقيق�ة، مثل هذه اإلطالق�ات الت�ي تعب�ر ع�ن االحكاية ال أرى 

أم�ا كت�ب الش�يخين اب�ن "النص الذي أورده عن المك�ي ب�ن ع�زوز رحم�ه هللا ف�ي قول�ه 
، فه�ل ك�ان العلم�اء قب�ل "بها فهو ال يعرف العل�م وَ رْ تيمية وابن القيم فمن لم يشبع ولم يَ 
وه��ل ال��ذي يعتم��د عل��ى الكت��اب والس��نة وأق��وال !! ه��ذين الش��يخين ال يعرف��ون العل��م ؟

 !!. ما هذا البهتان ؟ !!.حابة وأئمة العلم في القرون األولى ال يفهم العلم ؟الص
 
 : الوقفة الرابعة -

ي�رى بوض�وح ال�وهم ال�ذي أداه إل�ى  هم�ن يتأم�ل كتاب�: "قال الباحث الث�اني عن�ي
، وه��و وحَجبَ��ه ع��ن اعتن��اق م��ذهب الس��لفاعتن��اق ه��ذا الم��ذهب الب��دعي وال��دفاع عن��ه 

ع��ن الش��يخ الباح��ث الث��اني نق��ل ث��م . " ف��ي ذهن��ه ب��ـالتجسيمالتص��اق م��ذهبهم رحمه��م هللا
و القل�ب المت�نجس بأق�ذار التش�بيه ص�فة م�ن ف�إذا س�مع ذ"أن�ه ق�ال الشنقيطي رحم�ه هللا 

ص��فات الكم��ال الت��ي أثن��ى هللا به��ا عل��ى نفس��ه كنزول��ه إل��ى س��ماء ال��دنيا ف��ي ثل��ث اللي��ل 
ذل��ك م�ن ص�فات الج��الل األخي�ر وكاس�توائه عل��ى عرش�ه وكمجيئ�ه ي��وم القيام�ة وغي�ر 

 ".والكمال أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق
 :أقول

ال أعتنق بفضل هللا تعالى مذهبا بدعيا وال أداف�ع ع�ن م�ذهب ب�دعي وال يحجبن�ي 
وهَم من األوهام عن اعتناق مذهب السلف، وأعتقد أنني أبذل ما في وس�عي ك�ي أك�ون 

ه لنا ربنا عز وجل وحبيبنا صلى هللا عليه وسلم، وه�و ال�ذي على المذهب الذي ارتضا
ده السلف، وال أرى نفسي أقل كراهية لالبتداع في الدين من أي ك�اره وال أق�لَّ شُ كان ينْ 

  .صادق حبا لمذهب السلف من أي محب
وأرى أن المي��زان ال��ذي أمرن��ا ربن��ا تب��ارك وتع��الى ب��الرد إلي��ه عن��د التن��ازع ه��و 

ف��إن تن��ازعتم ف��ي ش��يء ف��ردوه إل��ى هللا والرس��ول إن كن��تم "تع��الى  الم��ذكور ف��ي قول��ه
لميزان ق�وال وعم�ال، ال مج�رد والمطل�وب ه�و االلت�زام ب�ا ".تؤمنون بال واليوم اآلخ�ر

  .بالقول دون العمل شعار
ال�ذين ينبغ�ي أن ف الم�راد بالس�ل اونقطة الخالف التي ينبغي تحريرها أوال هي م

عل�ى ه�و ، وننظ�ر بع�د ذل�ك لن�رى م�ن ال�ذي لي�ه الس�لف ؟؟؟؟ وما ال�ذي ك�ان عنتبعهم 
  .مذهب السلف

ل����م يخط����ر بب����الي ط����وال عم����ري عن����د ق����راءة اآلي����ات القرآني����ة الكريم����ة أو 
كنزول���ه إل���ى س���ماء ال���دنيا ف���ي األحادي���ث النبوي���ة الش���ريفة المتعلق���ة ب���ال ج���ل وع���ال 

ذل���ك م���ن  ثل��ث اللي���ل األخي���ر وكاس���توائه عل��ى عرش���ه وكمجيئ���ه ي���وم القيام��ة وغي���ر
ال أي���ام طل���ب العل���م ، أن ه���ذه الص���فة تش���به ص���فة الخل���ق ص���فات الج���الل والكم���ال
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والفض����ل ل ف����ي الم����دارس والمس����اجد والجامع����ات وال ف����ي قراءات����ي بع����د ذل����ك، 
تع���الى وح���ده ول���ه المن���ة عل���ي ب���ذلك، ث���م لم���ن أج���رى الم���ولى ج���ل جالل���ه عل���ى 

م��ن وه��ذا ه��و ح��ال  ،م��ن مش��ايخي رحمه��م هللا وأج��زل له��م المثوب��ة أي��ديهم الفض��لَ 
  .، والحمد لأعرفهم من طالب العلم

، ع����ن نفس����ه؟ فاإلنس����ان !؟ ف����ال أدري عم����ن يتح����دث أم����ا ق����ول الش����نقيطي
، ك���ل !؟ أدرى بم���ا عن���ده، أو ع���ن بع���ض م���ن حول���ه؟ أو ع���ن بع���ض أه���ل األه���واء

  .هذا ال يعنيني
وأم����ا م����ن ي����أتي بق����ول الش����نقيطي للتع����ريض ب����المؤمنين فعلي����ه أن ال ينس����ى 

  ".إن ربك لبالمرصاد"، وقوله تعالى "وقفوهم إنهم مسؤولون"عالى قوله ت
 

 :ـ الوقفة الخامسة
بم��ا أن م��ذهب األش��اعرة كم��ا ه��و معل��وم م��ذهب : "ق��ال الباح��ث الث��اني عن��ي

ألج���ل ه���ذا  ،هالم���ي متط���ور يخ���الف مت���أخروه متقدمي���ه ف���ي قض���ايا أص���ولية عدي���دة
ل م���ا ق���د ي���راه ال���تملص م���ن ك���ح���اول فق���د االض���طراب ف���ي الم���ذهب األش���عري 

ب��أنني أل��وم الباح��ث الباح��ث الث��اني أض��اف ث��م  ".بأن��ه ل��م يق��ل ب��ه س��وى ف��الن يش��ينه
عل���ى إل���زام األش���اعرة به���ذا الق���ول متناس���يًا أن���ه ال مالم���ة عل���ى الش���يخ وفق���ه "األول 

ن����ه يس����تعمل ، وأله����و موث����ق م����ن كت����بهم ن����ه ل����م ينس����ب له����م إال م����األ :هللا لس����ببين
ق��ول ق��د ص��در م��ن أح��د رؤوس��هم ول��م يُنك��روه ف��ال دام ال ، فم��اطريق��ة الق��رآن معه��م
 }فعق���روا الناق���ة وعت���وا ع���ن أم���ر ربه���م{ كم���ا ق���ال تع���الى ،ح���رج إذا نُس���ب له���م

  ."والعاقر واحد
 :أقول

م���ذهب األش���اعرة في���ه أص���ول متف���ق عليه���ا وف���روع مختل���ف فيه���ا ليس���ت م���ن 
وم����ن ش����اء أن ش����أنه ف����ي ذل����ك ش����أن س����ائر الم����ذاهب، أص����ول مس����ائل االعتق����اد، 

ذه الظ���اهرة بم���ا ش���اء فليس���مها، ولك���ن ينبغ���ي أن يل���زم جان���ب اإلنص���اف يس���مي ه���
  .بعد ذلك

منص���فا يلت���زم  ف���يمن حول���هف���ي نفس���ه وال يع���رف يب���دو أن الباح���ث الث���اني ل���م 
بم��ا وج��د ال��دليل عل��ى ص��حته وي��دع م��ا س��وى ذل��ك، ويب��دو أن��ه  هم��ن مس��ائل مذهب��

ف يص���نف كي��� رِ رأى ف���ي منهج���ي وطريقت���ي خروج���ا ع���ن الم���ألوف لدي���ه، فل���م ي���دْ 
م��ن ك��ل م��ا ال��تملص  يح��اول، س��وى أن يق��ول إن��ه !ه��ذا ال��ذي ج��اء بب��دع م��ن الق��ول

م���ن يبتغ���ي الح���ق وال  ه���ذا الح���د ق���لَّ أل!. !ف���وا أس���فاه !!. الم���ذهب  ق���د ي���راه يش���ين
   !.يرى عنه معِدال ؟

م��ذهب األش���اعرة ف��ي العقي��دة ش���أنه كش��أن س��ائر الم���ذاهب، س��واء ف���ي ث��م إن 
 حس����ب علم����ي، ال تج����د فيه����ا ر أو الح����ديث أو غيره����االتفس����ي وأالفق����ه  وأالعقي����دة 

ألن العلم���اء ق���د ق���وال واح���دا ف���ي ك���ل مس���ألة،  ي���هم���ذهبا يلت���زم في���ه ك���ل المنتم���ين إل
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يت��ابع بعض��هم بعض��ا ف��ي كثي��ر م��ن المس��ائل، ولك��ن ق��د يخ��الف بعض��هم بعض��ا ف��ي 
 .ولو كان يجمعهم المذهب الواحدبعضها 

ب الفق���ه أو التفس���ير أو ال أرى داعي���ا لض���رب مث���ال عل���ى م���ا أق���ول م���ن كت���
، ألن كت����ب ه����ذه العل����وم ممل����وءة ب����ذلك، ولك����ن ه����ل اختل����ف أو النح����و الح����ديث

نع���م، وه���ذا مث���ال  .؟جماع���ة م���ن العلم���اء ف���ي العقي���دة وه���م عل���ى م���ذهب واح���د ؟
  :لذلك

أه����ل الس����نة قب����ل اب����ن تيمي����ة يعتق����دون أن هللا تع����الى ك����ان ول����م يك����ن ش����يء 
ث���م ج���اء اب���ن ك���ان وال مك���ان، ف���ي األزل وه���ذا يعن���ي أن���ه ال قبل���ه وال مع���ه،  ،غي���ره

وخ��الف ف��ي أن��ه ل��م يك��ن ش��يء  ،ك��ان ول��م يك��ن ش��يء قبل��هتع��الى أن هللا ب��تيمي��ة ف��أقر 
اب��ن الق��يم ف��ي م��دارج الس��الكين واب��ن أب��ي الع��ز ف��ي ش��رح مع��ه، ووافق��ه عل��ى ذل��ك 

  .الطحاوية
اإلم���ام أحم���د اب���ن  :أن هللا ك���ان ول���م يك���ن ش���يء غي���رهب���ن ال���ذين أق���روا وِم���

نقل���ه عن���ه اب���ن تيمي���ة، [ ."نح���ن نق���ول ق���د ك���ان هللا وال ش���يء": ق���الل���ذي احنب���ل 
، وف�����ي 463/ 1: بي�����ان تلب�����يس الجهمي�����ة. 450/ 17: مجم�����وع الفت�����اوى: انظ�����ر

ك���ان ربن���ا وح���ده ال ش���يء "ج���اء ف���ي االعتق���اد الق���ادري و]. 1/ 3: الطبع���ة األخ���رى
ل��ى م���ن وق��ال الح��افظ الس���جزي ف��ي الرس��الة المنس��وبة إلي���ه بعن��وان ال��رد ع". مع��ه

التفاقن���ا أن هللا س���بحانه ك���ان وال مك���اَن ث���م خل���ق المك���ان، "أنك���ر الح���رف والص���وت 
وه���ذه الرس���الة يعتم���دها اب���ن تيمي���ة رحم���ه هللا  ".وه���و كم���ا ك���ان قب���ل خل���ق المك���ان

 المعق���ولوق���د ص���ح ف���ي "وق���ال اب���ن عب���د الب���ر  .وينق���ل منه���اف���ي بع���ض المس���ائل 
نق���ل اب���ن ح���زم و". مك���ان يف��� ال األزل ف���ي ك���ان أن���ه ال���دليل م���ن بالواض���ح وثب���ت

اتفق���وا ": رحم���ه هللا اتف���اق العلم���اء عل���ى ه���ذا فق���ال 456األندلس���ي المت���وفى س���نة 
ك���ل ش���يء غي���ره، وأن���ه تع���الى ل���م ي���زل وح���ده وال ش���يء  أن هللا ع���ز وج���ل خ���القُ 

  ".غيره معه، ثم خلق األشياء كلها كما شاء
ه العب��ارة ومعل��وم أن ه��ذ: "اب��ُن تيمي��ة فق��ال ف��ي رده عل��ى اب��ن ح��زم مهوخ��الف

، ب���ل ال���ذي ص���لى هللا علي���ه وس���لمنس���ب إل���ى رس���ول هللا ليس���ت ف���ي كت���اب هللا، وال تُ 
 ص���لى هللا علي���ه وس���لم ف���ي الص���حيح عن���ه ح���ديث عم���ران ب���ن حص���ين ع���ن النب���ي

  ".شيء قبله كان هللا وال
وترجيح���ه رحم���ه هللا له���ذا اللف���ظ ال���ذي ذك���ره ف���ي ه���ذا الح���ديث ه���و خ���الف 

النب���ي ص���لى هللا علي���ه وس���لم ف���ي ه���ذا الح���ديث اللف���ظ الثاب���ت ع���ن ألن الص���واب، 
وإذا أردَت أن  ،"ول��م يك��ن ش��يء مع��ه"، وه��و بمعن��ى "ول��م يك��ن ش��يء غي��ره"ه��و 

ف���اقرأ البح���ث ال���ذي  ال���دليل عل���ى ذل���ك م���ن خ���الل م���نهج أئم���ة علم���اء الح���ديثتعل���م 
ح���ديث ك���ان هللا ول���م يك���ن ش���يء غي���ره رواي���ة "بعن���وان  كتب���ه راق���م ه���ذه الح���روف

  ."ودراية وعقيدة
 !؟ف���ي ه���ذه المس���ألة العقدي���ة األساس���ية  هفم���ا ال���ذي يج���ب عل���ى المس���لم اعتق���ادُ 

ه���ل ك���انوا يؤمن���ون ب���أن هللا تع���الى ك���ان  !وم���ا ال���ذي كان���ت علي���ه عقي���دة الس���لف ؟
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ه��ل يج��ب عل��ى المس��لم أن يعتق��د ف��ي ه��ذه المس��ألة  .!ول��م يك��ن ش��يء غي��ره أْو ال ؟
 !!. اله ابن تيمية ؟الهامة ما قاله اإلمام أحمد وما عليه السلف أو ما ق

عل���ى إل���زام األش���اعرة "وأم���ا ق���ول الباح���ث الث���اني ب���أنني أل���وم الباح���ث األول 
ن���ه ل���م ينس���ب أل :به���ذا الق���ول متناس���يًا أن���ه ال مالم���ة عل���ى الش���يخ وفق���ه هللا لس���ببين

دام  ، فم���ان���ه يس���تعمل طريق���ة الق���رآن معه���م، وأله���و موث���ق م���ن كت���بهم له���م إال م���ا
فه���ذا  :"ول���م يُنك���روه ف���ال ح���رج إذا نُس���ب له���م الق���ول ق���د ص���در م���ن أح���د رؤوس���هم

 :، وبيان ذلك فيما يليألن المالمة الزمة للباحث األول ،ال يُقبلقول 
الباح���ث األول ينُس���ب أق���واال للم���ذهب األش���عري أم���ا ع���ن الس���بب األول ف���إن 

 ، وليس��ت ه��ذه األق��وال ف��ي وأق��ول ف��ي ع��دد منه��ا ل��يس ه��ذا ه��و الم��ذهَب األش��عريَّ
ن���ه ل���م أل"ويق���ول ف���ي دفاع���ه الباح���ث الث���اني  دافعوي���إليه���ا،  كت���بهم الت���ي عزاه���ا

فل���َم ل���م ي���ذهب الباح���ث الث���اني أو غي���ره  ،"ه���و موث���ق م���ن كت���بهم ينس���ب له���م إال م���ا
إل���ى تل���ك المراج���ع الت���ي رج���ع إليه���ا الباح���ث األول وي���ذكْر لن���ا كالم���ه ونص���وص 

هم م���ن ، وال أدري م���ا ال���ذي يم���نعوه���ذا م���ا أنتظ���ره !.تل���ك الكت���ب لت���تم المقارن���ة ؟َ
  .ذلك؟

والع���اقر واح���د " وعق���روا الناق���ة"قول���ه تع���الى  وأم���ا ع���ن الس���بب الث���اني ف���إن
ل����م إذا ُع����رض عل����يهم ذل����ك ألن اآلَخ����رين ك����انوا راض����ين ومؤي����دين، وإنم����ا ك����ان 

ومثل���ه آي���ات كثي���رة ف���ي الق���رآن الك���ريم، منه���ا قول���ه . يس���تنكروه ول���م يتب���رؤوا من���ه
ول بم�����ا ال ته�����وى أنفس�����كم أفكلم�����ا ج�����اءكم رس�����"تع�����الى خطاب�����ا لبن�����ي إس�����رائيل 

وطب���وا ب���ه ل���م يتب���رؤوا خُ ألن م���ن وذل���ك  ،"اس���تكبرتم ففريق���ا ك���ذبتم وفريق���ا تقتل���ون
من���ه، فكي���ف يُق���ال ه���ذا ف���يمن ل���و ُع���رض علي���ه كلم���ات قاله���ا بع���ض أه���ل مذهب���ه 

  .فتيقظ!!. لسارع في إنكارها والبراءة منها ؟
 

 :ـ الوقفة السادسة
ي���أتي بخط���أ ف���ي العقي���دة لع���الم س���لفي وأتح���داه أن : "ل الباح���ث الث���اني عن���يق���ا

 ."اشتهر وُسكت عنه
 :أقول
ن التح���دي، وال أح���ب ه���ذا لنفس���ي وال ألح���د م���ن المس���لمين، وأخش���ى ُس���ال يحْ 

 .أن يكون في هذا ونحوه مدخل للشيطان ليدِخل على المسلم حظ النفس
 :ه األمثلةوأذكر لصاحب التحدي هذ

لم����ذهب الس����لف،  ن����ص م����ن النص����وص الت����ي تُع����زى ن����اكه: األولالمث����ال 
 رأس أن يقين���ا عل���م س���ماواته ف���وق عرش���ه ف���وق هللا ب���أن آم���ن م���ن"يق���ول في���ه قائل���ه 

 ع���ن الحنظل���ي إب���راهيم ب���ن إس���حاق روى ك���ذلك، أس���فله م���ن هللا إل���ى أق���رب الجب���ل
 اب����ن وص����دق ا،أس����فله م����ن هللا إل����ى أق����رب المن����ارة رأس ق����ال أن����ه المب����ارك اب����ن

ال��نقض عل��ى . ["أق��رب هللا إل��ى ك��ان أق��رب الس��ماء إل��ى ك��ان م��ا ك��ل ألن ،المب��ارك
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! فه����ل ه����ذا ص����واب ؟ ]. بش����ر المريس����ي المنس����وب لعثم����ان ب����ن س����عيد ال����دارمي
اب����ن الب����ن راهوي����ه وتص����ح نس����بته  وه����ل !ه����و إال م����ن عقي����دة التجس����يم ؟ وه����ل

ن���ي بع���ض م���ن ينتس���بون لم���ذهب الس���لف الي���وم عل���ى الكت���اب وه���ل يثْ !! المب���ارك ؟
ه���ذا وق���د أثن���ى اب���ن تيمي���ة عل���ى  !!.ال���ذي يش���تمل عل���ى ه���ذا أو يتب���رؤون من���ه ؟

 !. الكتابين المنسوبين لعثمان بن سعيد الدارمي في عشرات المواضع من كتبه
أن هللا تع���الى ك���ان ول���م يك���ن  ق���ول اب���ن تيمي���ة ال���ذي ينك���ر في���ه: الث���انيالمث���ال 

وألق���وال ، ص���لى هللا علي��ه وس���لم ش��يء غي���ره مخ��الف للح���ديث النب���وي الثاب��ت عن���ه
ب��أن هللا ك��ان ول��م يك��ن ، وه��ذه أس��ماء م��ن وقف��ت عل��ى م��ن ق��ال هال��ذين س��بقوعلم��اء ال

 : بخالف قولهشيء غيره، وذلك 
رواه . 151محم����د ب����ن إس����حاق ب����ن يس����ار ص����احب الس����يرة المت����وفى س����نة 

الس���ند ال���ذي ي���روي ب���ه عن���ه  بس���ند ل���ين، وه���و عن���ه أب���و الش���يخ ف���ي كت���اب العظم���ة
 .أحداث السيرة

 . 206توفى سنة المويزيد بن هارون من شيوخ اإلمام أحمد 
 .241أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة المذهب الحنبلي إمام 

 .310محمد بن جرير الطبري صاحب تفسير القرآن المتوفى سنة 
 .321الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المتوفى سنة أبو جعفر 

 .354ابن حبان صاحب الصحيح والثقات المتوفى سنة 
 .387ب اإلبانة المتوفى سنة ابن بطة صاحالفقيه الحنبلي 

الب����اقالني ص����احب كت����اب التمهي����د القاض����ي أب����و بك����ر محم����د ب����ن الطي����ب 
  .403المتوفى سنة  واإلنصاف

 .429المتوفى سنة  البغداديبن طاهر عبد القاهر أبو منصور 
عب���د هللا ب���ن يوس���ف وال���د إم���ام الح���رمين أب���و محم���د الج���ويني الفقي���ه الش���افعي 

 .438المتوفى سنة و
 .442أبو الحسن علي بن عمر القزويني المتوفى سنة الزاهد  الشيخ

ف���ي ، 444أب���و نص���ر ال���وائلي الس���جزي عبي���د هللا ب���ن س���عيد المت���وفى س���نة 
 .إليه تهاإن ثبتت نسبرسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت 

ونق����ل علي����ه  ،456المت����وفى س����نة واب����ن ح����زم األندلس����ي ص����احب المحل����ى 
  .اإلجماع

 .458المتوفى سنة الكبرى وشعب اإليمان نن البيهقي صاحب الس
القاض���ي أب���و يعل���ى محم���د ب���ن الحس���ين اب���ن الف���راء ش���يخ الحنابل���ة المت���وفى 

 .458سنة 
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اب���ن عب���د الب���ر األندلس���ي ص���احب كت���اب التمهي���د ف���ي ش���رح الموط���أ المت���وفى 
 .463سنة 

 .516البغوي صاحب شرح السنة المتوفى سنة 
م����د ب����ن الفض����ل ص����احب كت����اب أب����و القاس����م األص����بهاني إس����ماعيل ب����ن مح

م���ذهب أه���ل الس���نة ": في���ه وق���ال .535الحج���ة ف���ي بي���ان المحج���ة المت���وفى س���نة 
 ".والمقتدين بالسلف أن هللا تعالى كان وال شيء معه
عارض���ة األح���وذي المت���وفى س���نة القاض���ي أب���و بك���ر ب���ن العرب���ي ص���احب 

543. 
ق عل��ي ب��ن الحس��ن ب��ن هب��ة هللا اب��ن عس��اكر ص��احب ت��اريخ دمش��أب��و القاس��م 

 .571المتوفى سنة 
وكت���اب الموض���وعات الكب���رى اب���ن الج���وزي الحنبل���ي ص���احب زاد المس���ير 

 .597المتوفى سنة 
 .695الفقيه الحنبلي أحمد بن حمدان المتوفى سنة 

اإلم������ام البخ������اري ص������احب الص������حيح  :ويمك�����ن أن يُض������اف إل������ى ه������ؤالء
، واب�����ن 279، والترم�����ذي ص�����احب الس�����نن المت�����وفى س�����نة 256المت�����وفى س�����نة 

، واآلج�����ري 311الص�����حيح والتوحي�����د المت�����وفى س�����نة كت�����ابي ة ص�����احب خزيم�����
ح���ديث ك���ان هللا ول���م يك���ن : انظ���ر[ .360الش���ريعة المت���وفى س���نة كت���اب ص���احب 

 ].شيء غيره رواية ودراية وعقيدة
وعلم���اء علم���اء األم���ة م���ن وإذا ل���م يك���ن ه���ؤالء ! ن الن���اس بع���د ه���ؤالء ؟فَم���

  !.؟إذن ن فمَ مذهب السلف 
أنكر أن هللا ك���ان ول���م ف��� 728والمت���وفى س���نة حم���ه هللا اب���ن تيمي���ة ر ث���م ج���اء

 مخالف���ا لك���ل أولئ���ك األئم���ة األع���الم دون أن نج���د له���م مخالف���ا ،يك���ن ش���يء غي���ره
  .!؟ كان مصيبا في ذلك، فهل قبله

وكي���ف ي���رد اب���ن تيمي���ة اإلجم���اع ال���ذي نقل���ه اب���ن ح���زم دون أن ي���ذكر اس���م أي 
! خ����الف ذل����ك اإلجم����اع ؟واح����د م����ن الس����لف أو َم����ن بع����دهم م����ن العلم����اء يق����ول ب

كت����اب الحج����ة ف����ي بي����ان ف����ي أب����و القاس����م األص����بهاني وكي����ف يخ����الف م����ا ذك����ره 
ه����و أن هللا تع����الى ك����ان وال م����ذهب أه����ل الس����نة والمقت����دين بالس����لف ب����أن المحج����ة 

 .!!شيء معه ؟
ف���ي ه���ذه المس���ألة الخطي���رة م���ن مس���ائل ه���ل أنك���ر علي���ه م���ن ج���اؤوا بع���ده ث���م 
وافق��اه رحمهم��ا هللا ن اب��ن الق��يم واب��ن أب��ي الع��ز ال��ذي وقف��ت علي��ه ه��و أ !.؟العقي��دة 

  .على ذلك
 بتبلي���غ يتعل���ق م���ا غي���ر ف���ي العص���مة وأم���ا: "اب���ن تيمي���ة ق���ال: المث���ال الثال���ث

 ف���ي ومتن���ازعون بالس���مع؟ أو بالعق���ل ثاب���ت ه���و ه���ل ن���زاع في���ه فللن���اس الرس���الة
 ف���ي ه���ي إنم���ا العص���مة ه���ل أم بعض���ها، م���ن أو والص���غائر الكب���ائر م���ن العص���مة

328



60 
 

...  فق���ط؟ التبلي���غ ف���ي إال بالعص���مة الق���ول يج���ب ال أم فعله���ا؟ ف���ي ال عليه���ا اراإلق���ر
 الس���لف ع���ن المنقول���ة لآلث���ار المواف���ق وه���و الن���اس جمه���ور علي���ه ال���ذي والق���ول
 إن���ه يق���ول م���ن عل���ى وال���رد مطلق���ا، ال���ذنوب عل���ى اإلق���رار م���ن العص���مة إثب���ات
: الفت�����اوى مجم�����وع. 259/ 5: الفت�����اوى الكب�����رى[ ".... عليه�����ا، إق�����رارهم يج�����وز

 فق���ط التبلي���غ ف���ي إالفه���ل األنبي���اء غي���ر معص���ومين ع���ن فع���ل الكب���ائر ]. 292/ 10
دون  مطلق���اكبيره���ا وص���غيرها  ال���ذنوب عل���ى اإلق���رار م���نوه���ل العص���مة ه���ي !! ؟

 !!. ؟فقط فعلها 
ال أعل���م ه���ل الباح���ث الث���اني يق���ول بعص���مة األنبي���اء م���ن الكب���ائر أو ال، وإذا 

وهللا أعل��م ـ فه��ل أنك��ر أتب��اع اب��ن المظن��ون ب��ه ك��ان يعتق��د ف��يهم العص��مة ـ وه��و 
 !!. هذا ؟قوله عليه  تيمية

 :المثال الرابع
 الكت����اب ف����ي ج����اء فم����ا: "45ق����ال اب����ن تيمي����ة ف����ي الرس����الة التدمري����ة ص 

 ثب���ت م���ا وك���ذلك ،معن���اه يفه���م ل���م وإن ب���ه اإليم���انُ  م���ؤمن ك���ل عل���ى وج���ب والس���نة
 الكت��اب ف��ي منصوص��ا عامت��ه وج��ديُ  الب��اب ه��ذا أن م��ع وأئمته��ا األم��ة س��لف باتف��اق

 عل���ى ج���بوه���ذا يعن���ي أن ال���ذي ي]. 41/ 3: ف���ي مجم���وع الفت���اوى ه���وو[". والس���نة
ل���يس مقتص���را عل���ى م���ا ف���ي الكت���اب  معن���اه يفه���م ل���م وإن ب���ه اإليم���ان م���ؤمن ك���ل

 !!. والسنة 
إن ه���ذا الك���الم يف���تح باب���ا كبي���را م���ن أب���واب التن���ازع ب���ين األم���ة، إذ ب���دون ث���م 

اإليم���ان بك���ذا بوج���وب تق���ول اع���ة هن���ا وجماع���ة هن���اك جمباس���تمرار ذل���ك س���نرى 
م���ن ل���م ي���ؤمن ب���ه فه���و إم���ا ك���افر وإم���ا ب���أن معن���اه والم���ؤمن وإن ل���م يفه���م وك���ذا 

مخل��د ف��ي الن��ار وإم��ا ض��ال مبت��دع م��ن أه��ل الن��ار دون تخلي��د ك��افر مبت��دع، أي إم��ا 
ووج��وب مح���وه م��ن العق���ول  وم��ا ل��م ي���تمَّ االعت��راُف بخط���أ ذل��ك الق��ول المبت���دع!!. 
 . يمكن إغالق هذا الباب الكبير وإطفاء هذا الشر المستطير فال

 

 : ـ الوقفة السابعة

ولو من األشعري لمذهب لب نفسك تنسُ  لمَ : "ليموجها الكالم ل الباحث الثاني قا
ه، كم�ا أل�زمتم األم�ة ه كلِ�م�ك أخ�ذُ فإما أن يكون الحق فيه فيلزَ  !دون تقليد وتدافع عنه ؟

أو أن�ه يح�وي الح�ق ، ذهب السلف وافتريتم عليهم بأنهم مجسمةعتم أتباع مبه عندما بدَّ 
واألجمل بك أن تنأى بنفس�ك ع�ن  ،بشر األمة بهفيلزمك أن ال تنتسب إليه أو توالباطل 

 ال ـفي�ه م�ن ص�واب س�تجده  وم�ا ،الدفاع عن مذهب ب�دعي انحراف�ه أكث�ر م�ن إص�ابته
  ."في مذهب السلفـ  شك

 :أقول
فه�ذان اللفظ�ان يش�عران باالنتس�اب أش�عري غي�ر مقل�د، لم أقل أنا أشعري أو أن�ا 

أي إذا أب�ى الن�اس ، "لس�ت أش�عريا مقل�دا"بل قل�ت للمذهب بإطالق أو مع عدم التقليد، 
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إال أن ينس��بوني لم��ذهب م��ن الم��ذاهب االعتقادي��ة وه��و الم��ذهب األش��عري فأن��ا لس��ت 
، وال ب�د م�ن أن التقلي�دألن الناس ال يعرفون غالبا من يتب�ع ال�دليل وينب�ذ ، أشعريا مقلدا

  .ينسبوا المرء إلى مذهب من المذاهب المعروفة
كما لغيره من المذاهب العقدية والفقهية والس�لوكية لمذهب األشعري واالنتساب ل

 :أذكر بعضها أوجه لهوالفكرية 
منها األخذ بم�ا ف�ي كت�ب علم�اء الم�ذهب دون ت�دقيق وال تمح�يص، وه�ذا موق�ف 

 . اهبهم، وال أرتضيه لنفسيالمقلدين للمذاهب مع مذ
االنكب�اب عل�ى التحري�ر م�ع بدق�ة أقوال علم�اء الم�ذهب م�ن كت�بهم ب�خذ األ منهاو
وإذا ك�ان البيهق�ي والغزال�ي واب�ن عس�اكر وغي�رهم الكثي�ر فهذا ال شيء في�ه،  والتنقيح

فتُجب��ر  وقع��ت في��ه أخط��اء، وإذا عل��ى م��ن بع��دهم أن ينتس��ب إلي��ه أش��اعرة ف��ال ض��ير
ألن االنتساب إلى مذهب ما ال يعن�ي االلت�زام بك�ل م�ا  ما ذاك إالو، نقيحالتصحيح والتب

وابن الهُمام حنفي وأبو الحسن عل�ي ب�ن محم�د وابن قدامة حنبلي فيه، فالنووي شافعي 
ثرون الربعي اللخمي مالكي، وكلهم لهم اختيارات قد ال يوافقهم على كثير منها م�ن ي�ؤْ 

 .عل�و مق�امهم ف�ي العل�مجماهير علماء الم�ذاهب بفقد اعترف التقليد المحض، ومع ذلك 
ف�ي فروعه�ا وإذا كان هذا في الفقه ال�ذي يقب�ل وق�وع االجته�اد والت�رجيح فعل�م العقي�دة 

الت�ي ال واألص�ول ليست كل المسائل التي تُبحث في العقيدة ه�ي م�ن األس�س إذ كذلك، 
ع�رف وهذا موج�ود يُ جاٍر فيها،  تقبل االختالف، فبعضها من فروع العقيدة واالختالفُ 

  .بالتدبر والمقارنة
أخ��ذ أق��وال علم��اء الم��ذهب م��ن كت��ب خص��ومهم أو م��ن كت��بهم دون ت��دقيق  منه��او

د عن��ه واالحت��راز من��ه، وه��و ال��ذي قل��ت في��ه ف��ي كت��ابي عقائ��د اع��تبفه��ذا م��ا يج��ب اال
أما مذهب األشاعرة الذي يتصّوره الباحث فمعظم تلك التص�ورات مغ�ايرة "األشاعرة 
  ."اإلى هللا منه إني أبرأوتب األشاعرة، لما في ك

ه، أو أن��ه ه كلِ��فإم��ا أن يك��ون الح��ق في��ه فيلزم��ك أخ��ذُ " وأم��ا ق��ول الباح��ث الث��اني
فه��و ف��ي غاي��ة " بش��ر األم��ة ب��هفيلزم��ك أن ال تنتس��ب إلي��ه أو تيح��وي الح��ق والباط��ل 

م�ذاهب الي فيه الحق بإطالق هو الكت�اب والس�نة الص�حيحة الثابت�ة، وأم�ا ذفالالغرابة، 
فيه�ا قد يقع وعلى تفاوت فيما بينها، فيها الكثير من الصواب وغيرها فالفقهية والعقدية 
س�ب لم�ذهب بم�ا ت، وحب�ذا ل�و تمس�ك ك�ل مناالس�تداللشتبه فيه يما قد بعض األغالط و

وال يلتزم�ه  ،فيه من صواب وصحح ما فيه من غلط، وأما ما يشتبه عليه فيس�كت عن�ه
، وب��ذلك تتق��ارب الم��ذاهب إلحاق��ه بأح��د ال��وجهين الس��ابقين وال ينفي��ه حت��ى يتب��ين ل��ه

وتُط��وى ش��يئا فش��يئا ص��فحة البع��د والش��قاق الواق��ع ف��ي بع��ض األحي��ان، م��ع التمس��ك 
واالعتصام م�ن قب�ُل وم�ن بع�ُد بالكت�اب والس�نة الثابت�ة ع�ن المص�طفى ص�لى هللا علي�ه 

  .وسلم
  .من قائله هو سرحة خيالمخالف للواقع و" األمة به بشرَ أو ت"وقوله 
صواب فل�َم تلزمن�ي بأخ�ذه  شعريالمذهب األ ال أعتقد أن كل ما في إنني :وأقول

فلَم اإللزام بعدم االنتس�اب إلي�ه وخاص�ة ، وإذا كان فيه صواب وبعض األغالط !؟ كله
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فسلوك سبيل التصحيح هو اعتراف للسابقين بالتق�دم والفض�ل ، !؟ مع متابعة التصحيح
ي لتتميم البناء، وه�ذا خي�ر م�ن ه�دم الماض�ي بم�ا في�ه وإع�ادة وأن أبحاث المتأخرين ه

 . الجحود والنكران وشائبة الغرور وحظ النفسمن البناء من جديد، مع ما في هذا 
كم�ا أل�زمتم األم�ة ب�ه عن�دما "أستغرب استغرابا أشد عندما يتابع في خطابه لي و

ع ب�دَّ ال أدري م�ن ال�ذي  ." !!عتم أتباع مذهب السلف وافت�ريتم عل�يهم ب�أنهم مجس�مةبدَّ 
وال أدري م�ن ه�م أتب�اع م�ذهب !! ؟ عل�يهم ب�أنهم مجس�مة ىأتباع مذهب السلف وافت�ر

، !!السلف الحقيقي الذين وقع عليهم ذلك التب�ديع واالفت�راء؟ وال أي�ن وق�ع ه�ذا ومت�ى ؟
أتب�اع م�ذهب  تاألم�ة بالم�ذهب األش�عري وب�دَّع ته�ل أن�ا ألزم�ف هافترضنا وقوع ذاإو

إن ف�ي أم�ر افت�راء ه�ذا ال�ذي يُوج�ه إل�ي أي !!. عليهم بأنهم مجسمة ؟ يتافترالسلف و
  .الموعد وهللاُ  ،!!؟ ال عالقة لي به من قريب أو بعيدافترضنا وقوعه ف

لقد ابتدع المعتزلة فكرة اإللزام بالمذهب العقدي إبَّان حك�م ثالث�ة م�ن خلف�اء بن�ي 
من ب�اب المعامل�ة ترات التالية لذلك، العباس، وتبعهم بعض غالة الحنابلة في بعض الف

يمك�ن تس�ويغه ل�و اقتص�ر عل�ى المعتزل�ة م�ن الخص�وم، وج�زاء س�يئة قد وهذا بالمثل، 
 . بمثلها، ولكنه امتد ليشمل األشاعرة، وال أستبعد أن يفعل األشاعرة بعد ذلك مثل ذلك

! ؟عل�ى م�ا عمل�وا  اآلن ؟؟ ه�ل المطل�وب ه�و االس�تمرارشرعا ما المطلوب منا 
وإذا قلنا ال بد من العودة إلى الكتاب والسنة ف�بفهم َم�ن ! ؟ العودة إلى الكتاب والسنةأو 

وهل ال بد من إحك�ام ! وهل نحن بحاجة إلى وضع منهج علمي دقيق نتحاور فيه ؟!! ؟
مناهج الفه�م وط�رق االس�تنباط ف�ي النص�وص ومن�اهج التع�ديل والتج�ريح والتص�حيح 

 .نبدأ ليتنا!. والتضعيف للمرويات ؟
إلى العاقبة السيئة إذا غابت لغة  أرأيتَ "شاعرة لقد كان مما قلت في عقائد األ

ولو أدى إلى قتل رجل وجرح  رِّ إال التراشق باالتهام ثم باآلجُ  لم يبقَ ! الحوار؟
يفعلون هذا ويظنون أنهم !!!    آخرين، وفريق يستعين بالخليفة وفريق يستعين بالوزير 

 ."!!!السنة، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً بذلك ينصرون الدين و
رق�ة والعم�ل لم�ا في�ه ترى هل العلماء اليوم ق�ادرون عل�ى نب�ذ الف"وكان مما قلت 

س��يقولون ال يمك��ن أن نت��رك ال��دعوة للعقي��دة الت��ي ن��رى أنه��ا ه��ي !!! ؟ مص��لحة األم��ة
ة المي��دان واس��ع، والطري��ق طوي��ل، والحاج��ة إل��ى ن��ور هداي��: العقي��دة الس��ليمة، ف��أقول

اإلسالم شديدة، وحبذا لو عمل الجميع م�ع التركي�ز عل�ى األس�س والقواس�م المش�تركة، 
م��ع ع��دم قط��ع الح��وار والمن��اظرة ح��ول بقي��ة المس��ائل، وإذا ص��حت النواي��ا وص��دقت 
الع��زائم ف��ي التوج��ه إل��ى هللا تع��الى وطل��ب الهداي��ة من��ه؛ ف��إن هللا تع��الى س��يهدينا إل��ى 

َوالَّ�ِذيَن {هللا عليهم، وهو القائ�ل ف�ي محك�م كتاب�ه  الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم
َ لََمَع اْلُمْحِسنِينَ  َجاهَُدوا فِينَا لَنَْهِديَنَّهُْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ   ."}هللاَّ

 .وأنا اليوم أكرر النداء فهل سأسمع صدى لهذه الدعوة؟ أسأل هللا ذلك من فضله
تن�أى بنفس�ك ع�ن ال�دفاع ع�ن  واألجم�ل ب�ك أن"لي ثم يتابع الباحث الثاني فيقول 

ف�ي ـ  ش�ك ال ـفي�ه م�ن ص�واب س�تجده  وم�ا ،م�ذهب ب�دعي انحراف�ه أكث�ر م�ن إص�ابته
 ."مذهب السلف
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مسائل بالمذهب األشعري وه�ي بعض الإلصاق ضد الظلم الذي وقع ب لقد دافعتُ 
، وهذا واجب شرعي، للدفاع عن أعراض الكثيرين م�ن علم�اء األم�ة إن ل�م ليست منه

بتردي��د ته��م مفت��راة  أعراض��هم يرهم، ف��ال يص��ح الس��كوت ع��ن أن تُس��تباحجم��اه نق��لْ 
وق�د ق�ال رس�ول  .تسربت عبر بعض األفاكين إلى بع�ض العلم�اء فنش�روها دون تثب�ت

 ".انصر أخاك ظالما أو مظلوما"هللا صلى هللا عليه وسلم 
انحراف�ه أكث�ر م�ن ص�وابه أن المذهب األشعري بأنه مذهب بدعي و فوصْ وأما 

م��ن نص��وص الكت��اب أو الس��نة  ، أيل��ذي م��ا زل��ت أطال��ب ب��إبراز ال��دليل علي��هفه��ذا ا
، الصحيحة الثابت�ة أو إجم�اع ص�حيح أو قي�اس واس�تنباط م�ن نص�وص الكت�اب والس�نة

  .بعيدا عن طريقة المتكبرين المتمثلة في بطر الحق وغمط الناس
يح، وأما أن الصواب الذي فيه فإني واجده دون شك في مذهب السلف فهذا ص�ح

 :ولكن من الذي يمثل مذهب السلف اليوم؟
هل مذهب السلف هو مذهب من ينازع في أن هللا جل وعال كان ول�م يك�ن ش�يء 

  .!؟بخالف الحديث الصحيح وكالم السلف غيره 
 !. وهل هو مذهب من يقول بجواز وقوع حوادث ال أول لها ؟

م بم�ا يروي�ه مس�لمة وهل هو مذهب من يفس�ر تكل�يم هللا تع�الى للكل�يم علي�ه الس�ال
  .!أهل الكتاب عن اإلسرائيليات ؟
 يقين�ا عل�م س�ماواته ف�وق عرش�ه ف�وق هللا بأن آمن من"وهل هو مذهب من يقول 

 هللا إل�ى كان أقرب السماء إلى كان ما كل ألن، أسفله من هللا إلى أقرب الجبل رأس أن
  .!؟ "أقرب

الس�الم غي�ر معص�ومين وهل هو مذهب م�ن يق�ول ب�أن األنبي�اء عل�يهم الص�الة و
 !. من ارتكاب الكبائر سوى التبليغ ؟

ولو قد شاء الستقرَّ عل�ى ظه�ر " في وصف هللا سبحانهوهل هو مذهب من يقول 
بعوض��ة فاس��تقلت ب��ه بقدرت��ه ولط��ف ربوبيت��ه فكي��ف عل��ى ع��رش عظ��يم أكب��ر م��ن 

 . !"؟ السموات السبع واألرضين السبع
 

 :ـ الوقفة الثامنة
عل�ى الش�يخ قول�ه ع�ن األش�اعرة ب�أنهم م�ن ف�رق  أنكرَ : "عني قال الباحث الثاني

فزعم أن ه�ذا ق�ول عظ�يم وبهت�ان جس�يم، م�دعيًا أن المرجئ�ة ه�م فق�ط  ،المرجئة الغالة
 هوالج�واب أن� !من يقولون بأنه ال يضر مع اإليمان ذن�ب كم�ا ال ينف�ع م�ع الكف�ر طاع�ة

رج فرقت�ه األش�عرية م�ن ه�ذه ليُخ� ،اختار رأيً�ا ال يُع�رف ل�ه قائ�ل وادع�ى أن�ه اإلرج�اء
وأما كالم الس�لف ف�ي نس�بة اإلرج�اء لم�ن يخ�رج العم�ل ع�ن مس�مى اإليم�ان  ،! التهمة
 ]. األولالشيخ هنا هو الباحث [ ".فكثيرٌ 

 :أقول
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 ". هي أكبر فرق المرجئة الغالة فاألشاعرة"قال الباحث األول في كتابه 
م�ا ال�ذي يقول��ه ، جس�يمق�ول عظ�يم، وبهت��ان ه�و "قل��ت علق�ت عل�ى ه�ذا الق�ول فو

المرجئة يقولون : المرجئة؟ وما الذي يميزهم عما سواهم من الفرق؟ قال ابن أبي العز
 ".ال يضر مع اإليمان ذنب كما ال ينفع مع الكفر طاعة

إلى  رجعأن أحيث إن الباحث األول لم يوضح مراده بالمرجئة الغالة فكان علي 
ش��رح  ه��وو إن ل��م يك��ن أش��هرها، قي��دةف��ي الععن��ده ج��ع االمركت��اب م��ن أه��م وأش��هر 
 .لم أقدم تعريفا من عندي، والطحاوية البن أبي العز

وإذا ك�ان تعريف�ه ، طحاوي�ةذكرت التعريف الذي ذكره ابن أبي العز ف�ي ش�رح ال
بهذا الخطأ قبل الدخول ف�ي أن يعترف الباحث الثاني  كان علىللمرجئة خطأ وقع فيه ف

م�ا ال�ذي يمنع�ه ؟؟ ه�ل ه�و بط�ر الح�ق  !!.دم التحي�ز المناقشة ليكون هذا دليال على ع�
 . هللا أعلم!! ؟

 ذا، وه�اإلط�الق أخط�أ ف�ي ذل�كقد للمرجئة ذكر هذا التعريف الذي ابن أبي العز 
ولكن هل كان التعريف الذي ذكره للمرجئة خطأ في تعريف المرجئ�ة ب�إطالق معلوم، 

ه ال ينطب��ق ال عل�ى المرجئ��ة إذا ك�ان تعريف� !.؟ وال ينطب�ق حت�ى عل��ى المرجئ�ة الغ��الة
 !.وال على المرجئة الغالة فهو نوع من العبث، فهل هو هكذا فعال ؟

دون ص�فة ن األش�اعرة ه�ي أكب�ر ف�رق المرجئ�ة عل�ى أالباحث األول  و اقتصرل
أنه�ا فرق�ة م�ن  ه يري�د ب�هعل�ى أن� هقولة ابن أب�ي الع�ز، ولحمل�ت كالم� لما ذكرتالغلو 

ب�د م�ن تأجي�ل المناقش�ة حت�ى يح�دد م�ا ال�ذي يري�ده بقول�ه متع�ددة، ف�ال ال فرق المرجئ�ة
، ولكنه يصرح بأنها أكبر فرق المرجئة الغالة، أفليس تعريف اب�ن أب�ي الع�ز ت�أتي ذاك

 !!.مناسبته هنا أو إنه قول لغو ال هو تعريف للمرجئة وال للمرجئة الغالة ؟
 .جسيم أنه قول عظيم وبهتانلذلك القول وولذا فمن الواضح صحة إنكاري 

م��دعيًا أن المرجئ��ة ه��م فق��ط م��ن " عن��يالباح��ث الث��اني أن يق��ول ج��دا أس��تغرب 
" فق�ط"ن كلم�ة ، أل"يقولون بأنه ال يضر مع اإليمان ذنب كما ال ينفع م�ع الكف�ر طاع�ة

 . من كيسههي وهي من إقحام الباحث الثاني أحسن هللا إليه 
ني لس�ت ن هذه التهمة، ألنج به األشاعرة مخرِ أل لكالم ابن أبي العزنقلي لم يكن 

ال��ذي يثب��ت التهم��ة أو و حريص��ا عل��ى اته��ام أح��د أو تبرئ��ة أح��د م��ن تهم��ة ب��دون دلي��ل،
س��نة الكت��اب أو نص��وص الم��ن  وزن أقوال��ه بم��وازين األدل��ةيب��رئ س��احة الم��تهم ه��و 

س�نة، الكت�اب ونص�وص الثابت�ة أو إجم�اع ص�حيح أو قي�اس واس�تنباط م�ن الصحيحة ال
  .وال عريَّة عن المستند الصحيحوليس مجرد قول أو أق
 :اكتشاف جديد

ما يقطع تشكيك الباحث الثاني في مراد الباحث على بعد هذا إنني وقفت ثم 
األول من كلمة المرجئة الغالة، وكم تمنيت أن يكون هو قد وقف عليها قبلي وتبنى 

 :ما وقفت عليه من كالمهفإليك ، الحقيقة ولم يجادل بالباطل
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 ،غالة المرجئةالفريق اآلخر : "كتبهفي أحد إليه ول أحسن هللا قال الباحث األ
ولهم في اإليمان قول اتفقت األمة على شذوذه  ،ومن شابههم -حينئذ  -وهم الجهمية 

بل أخرجهم أئمة اإلسالم الكبار من  ،وعدم االعتداد به وعدم اعتباره في الخالف
من اليهود والنصارى والمجوس  كفرَ وهم أدُّ وعَ  ،فرق األمة الثنتين والسبعين الضالة

فقد كان مذهبهم في اإليمان أنه مجرد المعرفة ، منها هذه المسألة، لمسائل ذهبوا إليها
  ."أي وإن لم يعمل ،فكل من عرف هللا بقلبه فهو عندهم مؤمن تام اإليمان ،بالقلب

ب إليه في قد نسَ : "رحمه هللا كالم حول مذهب الحسن البصري عمن له قالو
فإن القائلين الفقهاء الحنفية دون أن يفطن،  المرجئة الغالة والمرجئةِ  واحد مذهبَ  آنٍ 

رهم السلف، وأما من قال إن الذين كفَّ إنه ال يضر مع اإليمان معصية هم الغالة 
 المعاصي مطلوب والعقوبةَ  كَ ترْ  نَّ وإالطاعات ليست من أصل اإلسالم لكنها شرائعه 

  ."ون من األولؤوهم بري، لفقهاءعليها ثابتة فهم مرجئة ا
لهم في اإليمان "كالمه  يقول فيحسبما  فالمرجئة الغالة عند الباحث األول

بل  ،قول اتفقت األمة على شذوذه وعدم االعتداد به وعدم اعتباره في الخالف
 وهم أكفرَ دُّ وعَ  ،أخرجهم أئمة اإلسالم الكبار من فرق األمة الثنتين والسبعين الضالة

  ".يهود والنصارى والمجوسمن ال
 !!!وهل يصح إطالق هذه األحكام بدون دليل ؟!!! أهكذا هم األشاعرة ؟

  .للجواب بين يدي أحكم الحاكمين من يقول هذا ستعدَّ ليف
كالم السلف في نس�بة اإلرج�اء لم�ن يخ�رج العم�ل ع�ن "قول الباحث الثاني وأما 

ه�ذا االته�ام الخطي�ر، وال الع�ابرة ف�ي فال يكفي مثل هذه اإلشارة " مسمى اإليمان كثيرٌ 
  .بد من البرهان

يخِرج��ون العم��ل ع�ن مس��مى اإليم��ان ال م�ن م��ا اس�تدل ب��ه أق��وى ذك�ر ل��و  ي�تتمن
ن النص��وص الش��رعية الثابت��ة م��ع ِم��وَم��ن يخرجون��ه ع��ن مس��مى اإليم��ان مم��ا عن��دهم 

ا أق�ام ال�دليل بشرط أن ال يس�تخدم التأوي�ل إال إذالراجح،  ليتبين المذهبُ األدلة،  مناقشة
واالكتف�اء باكتي�ال ال�تهم فل�يس ه�ذا م�ن ها أم�ا إغف�ال ذك�ر األدل�ة ومناقش�تِ  .على جوازه

  .سبيل أهل العلم وطالب الحق
 

 :ـ الوقفة التاسعة
أنكر على الشيخ أنه نسب لألشاعرة تكفير م�ن وص�ف [: قال الباحث الثاني عني

. اتوا بره��انكم إن كن��تم ص��ادقينق��ل ه��!!! ؟ أي��ن وج��د الباح��ث ه��ذا :هللا ب��العلو، فق��ال
الب�ن حج�ر الهيتم�ي لوج�ده ي�ذكر اخ�تالف  لو راجع كتاب الفت�اوى الحديثي�ة: والجواب

م��ن اعتق��د " نق��ل ع��ن بعض��هم قول��هلوج��ده ياألش��اعرة ف��ي تكفي��ر مثب��ت ص��فة العل��و، و
 ".الجهة في حق هللا ج�ل وع�ال فه�و ك�افر باإلجم�اع، وم�ن توق�ف ف�ي كف�ره فه�و ك�افر

 .]"وقال جماعة من األئمة بكفرهم" تاوى الكبرى الفقهيةالف وقال في
 :أقول
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، وإذا به�ذا اإلط�الق لم أجد في كالم األشاعرة تكفير من وصف هللا تعالى ب�العلو
م األش��اعرة بكف��ر م��ن يص��ف هللا تع��الى ب��العلو أو ال ؟ ُك��ه��ل يحْ  كن��ا نبح��ث ف��ي مس��ألةِ 

وى الحديثية الذي ص�نفه اب�ن حج�ر فينبغي الرجوع إلى كتب العقائد، ال إلى كتاب الفتا
 .الهيتمي من فقهاء القرن العاشر

ل��و راج��ع كت��اب الفت��اوى "أس��تغرب م��ن الباح��ث الث��اني غاي��ة االس��تغراب قول��ه 
الب��ن حج��ر الهيتم��ي لوج��ده ي��ذكر اخ��تالف األش��اعرة ف��ي تكفي��ر مثب��ت ص��فة  الحديثي��ة

 .!!دون أن يذكر نص كالمه، ألنه ليس فيه هذا الذي حكاه " العلو
ف�ي مثب�ت ص�فة  في الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتم�يالمشار إليه النص  ليس

 األص�ح ب�أن ال�دين ع�ز الشيخ أجاب[: قال رحمه هللابل في معتقد الجهة، ، العلو أصال
 وق��ال .الن��اس علي��ه لم��ا همت��لمراغ ،كف��رهم بم��ن مب��االة وال ،يكف��ر ال الجه��ة معتق��د أن

 ك��افر فه��و وع��ال ج��ل هللا ح��ق ف��ي الجه��ة تق��داع م��ن": الطل��ب إل��ى بنَس��يُ  م��ن بع��ض
 ه�ذا تق�رر إذا": معلق�ا ث�م ق�ال اب�ن حج�ر .]"ك�افر فه�و كفره في توقف وَمنْ  باإلجماع،

 واالس��تقرار الحل��ول يعتق��د ك��ان إن ف��وق جه��ةِ ب الق��ول ه��ي الت��ي المقال��ة ه��ذه فقائ��ل
 ".كافر فهو التحيز أو والظرفية

اب س��لطان العلم��اء الع��ز ب��ن عب��د ف��الكالم ال��ذي أورده اب��ن حج��ر ونق��ل في��ه ج��و
 .فتنبه. وبينهما فرق ،في معتقد الجهة ولكنهلم يكن فيمن يْثبت صفة العلو،  السالم

إذن فالثاب�ت ل تع�الى وهللا تع�الى ه�و العل�ي،  أسماء هللا تع�الى وص�فاته توقيفي�ة،
د له�ا م�ن ، وأم�ا الزي�ادة عل�ى ه�ذا ف�ال ب�له ما أثبته لنفسه، وهذا يكف�ي نثبتف، هو العلو

 . دليل
م�ن " ع�ن بعض�هم قول�ه نق�لالهيتمي إلى أن ابن حجر  إشارة الباحث الثانيوأما 

 "اعتقد الجهة في حق هللا جل وعال فهو كافر باإلجماع ومن توقف في كفره فهو ك�افر
ف�ي األم�رين  ، والواقع هو غير هذامع اإلقرارو نقله عن بعض العلماء هأنب ففيها إيهام

�ن ل ه، فإنكليهما ، كم�ا الطل�ب إل�ى نس�بيُ م ينقله عن عالم وال عن طالب علم، وإنما عمَّ
ه على ذل�ك وص�حح خ�الف قول�ه، ابن حجر  إنثم في النص المنقول آنفا بلفظه،  لم يقرَّ

 الحل��ول يعتق��د ك��ان إن ف��وق جه��ةب الق��ول ه��ي الت��ي المقال��ة ه��ذه فقائ��ل" حي��ث يق��ول
  .نبهفت". كافر فهو التحيز أو والظرفية واالستقرار

العلو ب� وص�ف هللاالبن حجر الهيتمي أنه قال ف�يمن  الفتاوى الفقهيةوأما نقله عن 
ألنه ق�ال ه�ذا ف�ي مس�ائل أخ�رى، فهذا خطأ محض، " وقال جماعة من األئمة بكفرهم"

 النفس��ي للك��الم المنك��رين أو الجهمي��ة أو المجس��مة نكف��ر ل��م ذال��و"وه��ذا ن��ص كالم��ه 
  ".بكفرهم ةاألئم من جماعة وقال ،ذلك بمجرد

ومما تجدر مالحظته أن الق�ول بتكفي�ر طائف�ة أو ع�دم تكفي�رهم متعل�ق بتميي�ز م�ا 
  .ثبت عنهم من األقوال التي نُسبت إليهم مما لم يثبت

خالف�ا لم�ا ، تع�الى ب�العلوم�ن وص�ف هللا لم يكف�روا األشاعرة  الخالصة هي أنو
  .يتوهمه المتوهمون
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 :ـ الوقفة العاشرة
 لل�ذهبي أو مختص�ره أن يرج�ع لكت�اب العل�و هوأنص�ح: "اني عنيقال الباحث الث

لعله يزيل األوهام التي حجبته عن اإليمان بهذه الصفة العظيمة التي ج�اءت به�ا مئ�ات 
  ."األدلة

 :أقول
أنا مؤمن بصفة العلو ل تبارك وتعالى، والحمد ل على فض�له، وس�يعلم ك�ل م�ن 

إن�ي معك�م ف�انتظروا { .ما جزاؤه ي�وم القيام�ة ادعى لنفسه شركة مع هللا في علم الغيب
 .}من المنتظرين

 
 :ـ الوقفة الحادية عشرة

كف�روا ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة أن األشاعرة ل�م يزعم : "قال الباحث الثاني عني
ن أب�رز تالمي�ذ ه�و ِم�: والج�واب، !مدعيًا أن العالء البخاري ليس بأش�عري ،رحمه هللا

، وه�و فقد سار م�ع خط�ى ش�يخه ،رئاسة المذهب األشعري التفتازاني الذي انتهت إليه
 ". على منهج األشاعرة المتأخرين في انتمائه العقدي

أن و، كفر شيخ اإلسالم اب�ن تيمي�ةاعترف بأن الحصني األشعري : "ثم قال عني
فيكف�ي ! زن�ديق صاحب الحواشي على شرح الكبرى للسنوسي ق�ال ع�ن ش�يخ اإلس�الم

 . "عوى التي حاول التشكيك فيهادالما سبق في بيان صحة 
 :أقول

بطال��ب العل��م أن  ال يلي��قأس��لوب ف��ي الك��الم ..." اعت��رف ب��أن الحص��ني "قول��ه 
يعترف ب�أن الحص�ني "وكان من األفضل أن يقول يستعمله في النقل عما يقوله غيره، 

وأكتفي باإلشارة إلى ما في هذه الكلمة، وأترك الحساب ف�ي غيره�ا إل�ى الموق�ف ...". 
 . ن يدي أحكم الحاكمينبي

وحس��بك تكفي��رهم واض��طهادهم "ف��ي كالم��ه ع��ن األش��اعرة ق��ال الباح��ث األول 
  ".لشيخ اإلسالم

كتابه ال�ذي س�ماه في ذكر ابن ناصر الدين أن " عقائد األشاعرة"نقلت في كتابي 
أس�ماء عش�رات العلم�اء " م ك�افراإلس�ال من زعم أن ابن تيمية ش�يخُ الرد الوافر على "

وكثي�ر وا ابن تيمية شيخ اإلس�الم، من الذين سمَّ  َمن بعدهماصرين البن تيمية ومن المع
، هم��ا اإلم��ام تق��ي ال��دين عل��ي ب��ن عب��د ئهمم��ن كب��ار علم��ااثن��ان  م��نهم أش��اعرة، وم��نهم

وم�ن العلم�اء ال�ذين ، ومحم�د ب�ن عل�ي ب�ن عب�د الواح�د اب�ن الزملك�اني الكافي الس�ـبكي
لم��ذاهب األربع��ة، ول��و كف��روه لحكم��وا ج��رت بي��نهم وبين��ه خص��ومة علمي��ة قض��اة ا

 .أصال ، ولكن ذلك لم يقعمما كفَّروه به باستتابته وبقتله إذا لم يتب
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ص��وفي زاه��د ورع، وك��ان يكف��ر محي��ي  ماتري��دي، حنف��يع��الء ال��دين البخ��اري 
م��ن أب��رز تالمي��ذ التفت��ازاني ال��ذي انته��ت إلي��ه رئاس��ة ه��و  إذا ك��انو ال��دين ب��ن عرب��ي،
الع�الم ف ،ش�عريأيعن�ي أن�ه ال فه�ذا  خط�ى ش�يخه عل�ىسار قد  وكانالمذهب األشعري 

ل�ه تمي�زه الم�ذهبي ف�ي العقي�دة والفق�ه،  عدد من العلماء، ولك�نْ  ويتلقى العلم عنرس يدْ 
ولو درس عند بعض كب�ار علم�اء األش�اعرة والش�افعية فه�ذا ال يعن�ي أن�ه أش�عري وال 

  .شافعي، وهذه مسألة واضحة
اب�ن تيمي�ة ق�ال ع�ن ال�ذي ح الكب�رى للسنوس�ي ص�احب الحواش�ي عل�ى ش�روأما 

هو الشيخ إِسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي المت�وفى س�نة ف زنديقرحمه هللا بأنه 
وال���ذين ال يُعرف��ون وال يُ���ذكرون ب���ين علم���اء ه���و م���ن المت��أَخرين ج���داً، وه��ـ، 1316

ل�ه ال وزن ل�ه ، وأرى أن قوهمق�رن قول�ه بك�الم المتق�دِّمين م�نفال يمك�ن أَن يُ األشاعرة، 
  .أصال في مذهب األشاعرة

أن نعلم أن الباح�ث الث�اني عن�دما ق�ال الحام�دي ع�ن اب�ن  وههنا مسألة هامة، هي
تيمي�ة،  ي�دا ل�دعوى أن األش�اعرة يكف�رون اب�نتيمية زنديق ق�ال ه�ذا تكفي�ر، وجعل�ه مؤ

كتف�ى ولكن عندما قال ابن تيمية لبعض األشاعرة ي�ا زنادق�ة ل�م يجعله�ا م�ن التكفي�ر، وا
فالكي�ل بمكي�الين ال ينبغ�ي . كم�ا س�يأتي" والزنديق يُطلق على أه�ل الب�دع أيًض�ا"بقوله 

  .عند المنصفين
وأنك�رت  ر اب�ن تيمي�ةكفَّ�أن�ه  وأما الحصني الفقيه الشافعي األش�عري فق�د ذك�رتُ 

برأت الذم�ة أم�ام رب�ي س�بحانه، ألن�ه أولعلي قد  ،، وذكرت ما وقع فيه من أخطاءعليه
 .لسكوت على الخطأال يجوز ا

يكف���ي لنق���ول إن ال ه���ذا إذا ق���ال ثالث���ة م���ن األش���اعرة بتكفي���ر اب���ن تيمي���ة فلك���ن 
ألن أولئك الثالث�ة ليس�وا ك�ل ، دعوىال إلثبات صحة هذه يكفيال و، هاألشاعرة يكفرون

 ع�دد م�نويس�تطيع اإلنس�ان أن ي�ذكر أس�ماء علماء المذهب األشعري وال جمه�وَرهم، 
فإذا صح االستدالل بع�دد الثالث�ة عل�ى أن األش�اعرة  ،لم يكفروهعلماء األشاعرة الذين 

يكفرون ابن تيمية فيص�ح بالع�دد األكث�ر عل�ى أنه�م ال يكفرون�ه، وب�ذلك يك�ون ق�د ص�ح 
وف�ي ه�ذا كفاي�ة لم�ن  .القول بالشيء ونقيضه، وكفى به�ذا دل�يال عل�ى فس�اد ذل�ك الق�ول

 . يعقل
ألشاعرة كف�روا اب�ن تيمي�ة، ول�و بعض اتمنيت أن يكون الباحث األول قد قال إن 

 .فعل ذلك لكان كالمه سليما ال يحتاج للتعليق عليه
ثم إن نسبة مسألة ما إلى بعض المذاهب بإطالق هي غي�ر ص�حيحة إذا كان�ت ال 

أن يُق�ال ه�ذا ف�ي نح�و ذل�ك ، واألق�رب عل�ى األق�ل معظم علماء ذلك المذهب قول تمثل
ول بعض أه�ل الم�ذهب الفالن�ي، فه�ذا أق�رب قول فالن وفالن من المذهب الفالني أو ق

 .إلى الصدق والواقعية
رحم���ه هللا ف���ي مقدم���ة كت���اب الش���افعي كلم���ة اإلم���ام الن���ووي وأجم���َل أدقَّ وم���ا 

 يكتف��ي أن النق��لَ  اعتم��د إذا الش��افعي م��ذهب عل��ى لمف��تٍ  يج��وز ال: "المجم��وع إذ يق��ول
 االخ�تالف لكث�رة ،خرينالمت�أ وأكث�ر المتق�دمين كت�ب من ونحوهما فينومصنَّ  بمصنَّفٍ 
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 ش�اذٌ  وه�و بش�يء فينالمص�نِّ  م�ن رةعَش� نح�و يج�زم ق�د ب�ل ،والت�رجيح الجزم في بينهم
 ن��صَّ  خ��الف وربم��ا الجمه��ور، علي��ه لم��ا ومخ��الفٌ  الم��ذهب ف��ي ال��راجح إل��ى بالنس��بة
وليتنا نستفيد من كلمت�ه ال فيم�ا يتعل�ق بم�ذهب الش�افعي فق�ط  ".له نصوصاً  أو الشافعي

  .لمذاهب الفقهية والعقدية وغيرهابل في سائر ا
 

 :ـ الوقفة الثانية عشرة
�ا مس�أَلة إِقع�اد هللا تع�الى لنبيِّن�ا  عن شيخ اإلسالم قال[: قال الباحث الثاني عني أَمَّ

وهذا م�ن  .محمٍد صلَّى ُهللا عليه وسلَّم مَعه على العرش فابن تيمية سامحه هللا يقول بها
ح�ديث قع�ود الرس�ول ص�لى هللا علي�ه " :، ق�الالم�هذب على شيخ اإلسالم، وإلي�ك كالك

وه���ي كله���ا  ،رواه بع���ض الن���اس م���ن ط���رق كثي���رة مرفوع���ة ،وس���لم عل���ى الع���رش
وك��ان الس��لف واألئم��ة  ،وإنم��ا الثاب��ت أن��ه ع��ن مجاه��د وغي��ره م��ن الس��لف ،موض��وعة

ال  ، لك�نق�ال إال توقيفً�اإن مثل هذا ال يُ قال وقد يُ  ،يروونه وال ينكرونه ويتلقونه بالقبول
بد من الفرق بين ما ثبت م�ن ألف�اظ الرس�ول وم�ا ثب�ت م�ن ك�الم غي�ره س�واء ك�ان م�ن 

علًما أن مسألة اإلقعاد قال بها كثير م�ن ، فتأمل دقة شيخ اإلسالم ."المقبول أو المردود
 . ]وهي تعود إلى أثر مجاهد ،!بعضهم من األشاعرة ،العلماء قبل ابن تيمية وبعده

 : أقول
مسأَلة إِقعاد هللا تعالى لنبيِّنا محم�ٍد ص�لَّى ُهللا أما : "ئد األشاعرةعقاكتاب قلت في 

عليه وسلَّم مَعه على العرش فابن تيمية سامحه هللا يق�ول به�ا، ألَنَّ�ه ي�ذكر األَث�ر ال�وارد 
وال يتعقب�ه س�نداً وال متن�اً، ولكنَّ�ه ال يق�ول إِن هللا تع�الى  في ه�ذا ع�ن مجاه�ٍد رحم�ه هللا

ش كقعود المخلوقين، ومن المواطن التي ذك�ره فيه�ا م�ا نقل�ه م�ن كت�اب قاعٌد على العر
نة ألَبي بكر ابن أَبي عاصم إِذ قال ح�دثنا اب�ن فض�يل ع�ن لي�ث ع�ن : وقال أَبو بكر: السُّ

ول�م ي�ذكر . يُقعده معه عل�ى الع�رش: قال }َعَسى أَْن يَْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً َمْحُموداً {مجاهد 
النص المنق�ول ع�ن اب�ن تيمي�ة ه�و [ ."بن أَبي ُسليم، وأنَّه كان قد اختلطأنَّ ليثاً هذا هو ا

 ]. 410/ 6: في الفتاوى الكبرى
في هذه المسألة حيث ذكر رواية ابن أبي عاص�م  هذا ما قلته ناقال كالم ابن تيمية

 ره إي��اه م��عوذْك�� ،ع��ن مجاه��د رحم��ه هللا دون أن يتعقب��ه ال س��ندا وال متن��ا له��ذا األث��ر
 ، وم�ن ال�دليل عل�ى ذل�ك قول�هليه كان في مقام الركون إليه وليس االستنكارالسكوت ع

وك�ان الس�لف واألئم�ة يروون�ه وال ينكرون�ه ويتلقون�ه "في موضع آخر ع�ن ه�ذا األث�ر 
كالم�ه طريقته في ويعلم كل من يتتبع ، ]19/ 3: درء تعارض العقل والنقل[، "بالقبول

القول الذي ينكره وال ال�ذي يت�ردد في�ه، ولك�ن  أنه ال يقول هذا فيعلى المسائل العلمية 
  .في القول الذي يرجحه ويتبناه

فيقول فاض�حا نفس�ه أم�ام أه�ل العل�م إن ه�ذا م�ن الك�ذب عل�ى اب�ن ثم يأتي إنسان 
 !. ليت قائل هذا يستعد للقاء هللا تعالى! يا للعار ويا للفضيحة. !! تيمية

 لي��تكلم العب��د إن"علي��ه وس��لم رس��ول هللا ص��لى هللا  ويحس��ن الت��ذكير هن��ا بق��ول
 ".والمغرب المشرق بين مما أبعد النار في بها يهوي فيها ما يتبين ما بالكلمة
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م�ن  ب�هأت�ى  ال�نص ال�ذي ، ف�إنأص�ال ويبدو أن الباحث الثاني ليس من أهل العل�م
يؤك�د ال�ذي  ه، دون أن يعل�م أن�نقلت�ه عن�هم�ا  ه يخالفأن ظاناإنما أتى به كالم ابن تيمية 

  .ه عنه وال ينفيه، وهذا من العجائبقلتُ 
 :النص الذي أتى به الباحث الثاني من كالم ابن تيمية يتضمن

حديث قعود الرسول صلى هللا عليه وسلم على العرش رواه بعض الناس م�ن أن 
 .طرق كثيرة مرفوعة

 .كلها موضوعة وأن تلك الطرق المرفوعة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .موقوفا عليهم أنه عن مجاهد وغيره من السلف في ذلك الحديثِ الثابت  وأن
وال ينكرون�ه  ث�ر الم�روي ع�ن مجاه�دذل�ك األ ي�روونك�انوا السلف واألئم�ة  وأن

 .يتلقونه بالقبولأنهم كانوا و
، لك�ن ال ب�د م�ن الف�رق ب�ين م�ا ق�ال إال توقيفً�اال يُ األث�ر إن مث�ل ه�ذا قال قد يُ  هوأن

 .ثبت من كالم غيره سواء كان من المقبول أو المردود ثبت من ألفاظ الرسول وما
ثاب�ت ع�ن مجاه�د األث�ر الم�روي ع�ن مجاه�د أن  صريح فيهذا كالم ابن تيمية ف

يتلقون�ه ب�القبول، يروون�ه وال ينكرون�ه ووغيره من السلف، وأن السلف واألئم�ة ك�انوا 
 موض�وعةالمرفوع�ة ومن المعلوم عند أهل العلم أنه ال عالقة لهذا بما إذا كانت طرقه 

ثب�ت من قِب�ل ال�رأي أو ال، وال بم�ا إذا ك�ان ق�د قال ال يُ وال بما إذا كان هذا األثر أو ال، 
ألف��اظ َم��ن بع��ده م��ن الص��حابة ن ِم�� ص��لى هللا علي��ه وس��لم أوم��ن ألف��اظ الرس��ول أن��ه 

، ألن موض��وع البح��ث ف��ي ه��ذا األث��ر ه��و ه��ل ثب��ت ه��ذا م��ن ق��ول مجاه��د أو والت��ابعين
؟، وه�ل يق�ول ب�ه ، وهل يجب أو يجوز االعتق�اد بمدلول�ه أو ال؟بعين أو الغيره من التا

 . !ابن تيمية أو ال؟
وههنا مسألة هامة، هي أن النقل الدقيق عن ع�الم م�ن العلم�اء ف�ي مس�ألة م�ا م�ن 

كل المواضع التي تكلم فيه�ا ع�ن تل�ك المس�ألة، وإال  بعض كتبه ال يُشترط لصحته تتبعُ 
نق��ال دقيق��ا ول��ه ف��ي أو غي��رهم ل��ك أو الش��افعي أو اب��ن حنب��ل فك��ل م��ن نق��ل ق��وال ع��ن ما

ول�و  وه�ذا ال يقول�ه طال�ب عل�م فض�ال ع�ن ع�الم، !!!المسألة قول آخر فقد كذب علي�ه 
أن�ه ص�حح ح�ديثا وك�ان ق�د  أحد العلم�اءكان مثل هذا كذبا على العالم فكل من نقل عن 

كل م�ن نق�ل عن�ه وكذا  ،!!ب عليه ذصححه في موضع وضعفه في موضع يكون قد ك
ول��و كان��ت طريق��ة ه��ذا الباح��ث ، !!يك��ون ق��د ك��ذب علي��ه الح��ديث ذل��ك ف أن��ه ض��عَّ 

صحيحة المتنع أي إنسان عن أن ينقل عن أي عالم قوال الحتمال أن له ق�وال آخ�ر ف�ي 
  .وهللاُ الموعد .وكفى بهذا فسادا!! موضع آخر 

العلم��اء قب��ل اب��ن  علًم��ا أن مس��ألة اإلقع��اد ق��ال به��ا كثي��ر م��ن"أس��تغرب م��ن قول��ه 
فم�ا ال�ذي يفي�دنا أن تك�ون ه�ذه المس�ألة ق�د ق�ال ، "!بعضهم من األش�اعرةو تيمية وبعده

وهل نحن اآلن بصدد مناقشة أقوال أولئ�ك ! بها كثير من العلماء قبل ابن تيمية وبعده ؟
ه��ل يج��وز الس��كوت ع�ن ه��ذا الق��ول المنك��ر حت�ى وإن ق��ال ب��ه األش��اعرة و!! العلم�اء ؟
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لكن ليتنا نحب الح�ق أكث�ر م�ن حبن�ا لش�يوخنا، ألن الح�ق أح�ق أن  !!لهم ؟بعضهم أو ك
  .يُتبع

ثم إذا ك�ان الباح�ث الث�اني ق�د وق�ف عل�ى م�ن ق�ال بمس�ألة اإلقع�اد م�ن األش�اعرة 
  .!! فعليه أن يبرز أسماءهم ال أن يخفيها

 
 :ـ الوقفة الثالثة عشرة

بالتجس�يم ولك�ن يمي�ل  اب�ن تيمي�ة ال يص�رح": أن�ي قل�ت الباح�ث الث�اني عن�ينقل 
ال يُع�رف ف�يهم م�ن يطل�ق وأما الحنبلية ف�"رحمه هللا إذ يقول  هوأنني أوردت قول. "إليه

، وهو الذي كان علي�ه اإلم�ام هذا اللفظ، لكن فيهم من ينفيه، وفيهم من ال ينفيه وال يثبته
 .!!يميل للتجسيم  همنه أن أنني فهمتو. "أحمد وسائر أئمة السنة

 ،رحم�ه هللا يفهمه�ا أي عاق�ل ة ابن تيميةمع أن عبار"الثاني بقوله وعلق الباحث 
م�ن المص�طلحات  وأن�ه ـ التجس�يمـ وهو يبين في مواضع عديدة حقيقة ه�ذا المص�طلح 

 ".، وإن أريد به باطل لم نقبلهبه حق أثبتنا ذلك الحق ، فإن أريدَ التي يُستفسر عنها
وف�ي الطبع�ة . 93/ 2: س الجهمي�ةعن ابن تيمية هو في بيان تلبيالنص المنقول [

 ]. 96/ 4: األخرى
 :أقول

 أم�ا أب�و[: وه�وح�ذف تتم�ة الك�الم، ما نقله عني صحيح، فجزاه هللا خيرا، ولكنه 
فينق��ل ع��ن  410الواح��د ب��ن عب��د العزي��ز التميم��ي الحنبل��ي المت��وفى س��نة  الفض��ل عب��د

وق�ال إن األس�ماء وأنكر على من يق�ول بالجس�م : ، إذ يقول عنهاإلمام أحمد خالف ذلك
وأهل اللغة وضعوا ه�ذا االس�م عل�ى ك�ل ذي ط�ول وع�رض  ،مأخوذة بالشريعة واللغة

الملحق ال�ذي : انظر .، وهللا تعالى خارج عن ذلك كلهك وتركيب وصورة وتأليفمْ وسَ 
ومم�ن نف�ى لف�ظ الجس�م ع�ن هللا تب�ارك . 298 /2: بآخر طبقات الحنابلة البن أبي يعلى

، فم�ن س�مى هللا جس�ماً ال يج�وز أن يُ : فإن�ه ق�ال ،يعلى القاضي أبو وتعالى شيخ الحنابلة
 اعتقد أن هللا سبحانه جسم من األجسام وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف واالنتق�ال فه�و

انته��ى م�ا ذكرت��ه ف�ي عقائ��د  .]212 /2: طبق��ات الحنابل�ة الب��ن أب�ي يعل�ى: انظ�ر. ك�افر
 .األشاعرة

أب�و الفض�ل التميم�ي الحنبل�ي وه�و مت�أخر الفقيه  اإلماموفي هذا النقل الذي ذكره 
م��ا يوج��ب  ع�ن اإلم��ام أحم��د زمن��ا بقراب��ة ق��رنين ومتق��دم عل��ى اب��ن تيمي��ة بثالث��ة ق��رون

كما نقل�ه عن�ه أب�و الفض�ل التميم�ي؟ على من يقول بالجسم اإلمام أحمد أنكر فهل وقفة، 
  !.؟ بن تيميةكما نقله عنهم ا هو وسائر أهل السنة ال ينفيه وال يثبتهكان  وأ

أظن أن قول اب�ن تيمي�ة رحم�ه هللا ب�أن اإلم�ام أحم�د وس�ائر أه�ل الس�نة ال ينف�ون 
لفظ الجسم عن هللا تعالى وال يثبتونه ليس مبنيا على رواية ع�نهم ب�ذلك، وإال ف�أين تل�ك 

  .؟؟ ة عنهم أو عن بعضهم على األقلالرواي
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ف�ي ه�ذه المس�ألة ش�يء،  عل�ى أن�ه ل�م يص�لنا ع�نهم بن�ى ه�ذا الق�ولَ كان قد وربما 
م��ن ع�الم لق�ول وقوفن�ا عل�ى ولك�ن إن يك�ن ذل�ك ك�ذلك ف�إن ف�ي ه��ذا مغالط�ة، ألن ع�دم 

في مسألة ما ال يعني بتات�ا أن�ه ال ينفيه�ا وال يثبته�ا، إذ ربم�ا ل�و كان�ت ُعرض�ت العلماء 
  .بنفي أو إثبات عليه لكان له فيها رأي

لنا ع�نهم ش�يء ف�ي مس�ألة خل�ق أال ترى أنه لو كان جماعة من أهل العلم ل�م يص�
أولئ�ك القرآن، فهل يجوز لنا بعد ذكر أقوال النافين والمثبتين والمتوقفين أن نق�ول ع�ن 

ال ش��ك ف��ي أن الج��واب ه��و أن ه��ذا  !!.أن الق��رآن مخل��وق ؟وال يثبت��ون إنه��م ال ينف��ون 
واب��ن تيمي��ة ه��و نفس��ه يق��ول  .البت��ة، ألن ه��ذه مغالط��ة، فك��ذلك هن��ا، فتأم��ل غي��ر ج��ائز

 ]. 432/ 16: مجموع الفتاوى". [ثبوته أو بنفيه الجزم غير الشيء عن والسكوت"
من أهل السنة قال عن هللا تعالى إن�ه جس�م، وُذك�ر واحد ولم أقف على اسم رجل 

، وهذا بدع�ة م�ن في ترجمة محمد بن كرام أنه قال عن هللا تعالى إنه جسم ال كاألجسام
 . بدع االعتقاد

ال اء جماع��ة م��ن العلم��اء قب��ل اب��ن تيمي��ة رحمه��م هللا وق��د وقف��ت عل��ى أس��مه��ذا 
 :ن هللا تبارك وتعالى ليس بجسم، فمنهميسكتون عن هذه المسالة ويصرحون بأ

في رسالته إل�ى  324اإلمام أبو الحسن األشعري علي بن إسماعيل المتوفى سنة 
 يسل� الح�ديث ص�حابأو الس�نة ه�لأ وق�ال": أهل الثغر، وقال ف�ي مق�االت اإلس�الميين

  .الحديث صحابأو السنة هلفانظر إلى عزوه هذا إلى أ ".بجسم
أبو بكر الرازي الجصاص أحمد بن علي، الفقيه الحنف�ي الزاه�د ال�ورع ص�احب 

  .370كتاب أحكام القرآن والمتوفى سنة 
التع���رف لم���ذهب  هف���ي كتاب��� 380الكالب���اذي محم���د ب���ن إس���حاق المت���وفى س���نة 

  ".بجسم ليس صمد فرد أحد واحد هللا أن على الصوفية جمعتأ": التصوف، إذ يقول
 .تمهيد الدالئل هفي كتاب 403أبو بكر الباقالني محمد بن الطيب المتوفى سنة 

 .مشكل الحديث وبيانه هفي كتاب 406ورك محمد بن الحسن المتوفى سنة ـُ ابن ف
 . 410الواحد بن عبد العزيز التميمي الحنبلي المتوفى سنة  الفضل عبد أبو
في رسالته إلى ، 444نصر الوائلي السجزي عبيد هللا بن سعيد المتوفى سنة  أبو

  .إليه تهاإن ثبتت نسبأهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
 .أعالم النبوة هفي كتاب 450الماوردي علي بن محمد بن حبيب المتوفى سنة 

شعب  هكتاب في 458المتوفى سنة  بن الحسين بن عليأحمد اإلمام البيهقي 
  .االعتقاد هاإليمان وكتاب

 458القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء شيخ الحنابلة والمتوفى سنة 
 .في عقيدته التي ذكرها ولده في طبقات الحنابلة

التمهيد في شرح  هفي كتاب 463اإلمام ابن عبد البر األندلسي المتوفى سنة 
  .الموطأ
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الرسالة  هفي كتاب 465لكريم بن هوازن المتوفى سنة أبو القاسم القشيري عبد ا
 .القشيرية

الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن منده المتوفى سنة 
 متمسك وأنا"أنه قال  وسير أعالم النبالء ، فقد نقل عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ470

 واألعضاء والجسم والند والضد والمثل الشبه من هللا إلى متبرئ والسنة، بالكتاب
  ".واآلالت

التبصير  هفي كتاب 471راييني طاهر بن محمد المتوفى سنة ـَ أبو المظفر اإلسف
 .في أصول الدين

في كتابه الغنية في أصول  478المتولي عبد الرحمن بن مأمون المتوفى سنة 
  .الدين

به قواعد في كتا 505أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد المتوفى سنة 
 .العقائد وكتابه معيار العلم

في  571الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا ابن عساكر المتوفى سنة 
 .تبيين كذب المفتري

في  597المتوفى سنة عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي الحنبلي 
  .كتابه التبصرة وكتابه تلبيس إبليس

وال بد يقول بالتجسيم، وإنما قلت كان يميل إليه،  ثم إنني لم أقل إن ابن تيميةـ 
الذي وقفت عليه من كالمه هو أنه ال يقول إن هللا من التنبه للفرق بين اللفظين، و

 . ، وال يقول إنه ليس بجسمجسم، وال يقول إنه جسم ال كاألجسام
 أذكر هنا هنالك قرائن ؟ى التجسيمكان يميل إل ابن تيمية لكن ما وجه قولي بأن

 :بعضها
 :لتجسيمل ابن تيمية القرينة األولى على ميل

ولننظر على سبيل ، فيه داللة واضحة على ذلك األحاديث النبوية موقفه من
أطيط العرش وحديث " كان هللا ولم يكن شيء غيره"موقفه من حديث  المثال إلى

 : "بالراكب الرحل أطيطوإنه ليئط به "
 "كان هللا ولم يكن شيء غيره"و حديث الدال على التنزيه وهاألول الحديث 

والحديث  يرده بدعوى أن هذا اللفظ مروي بالمعنى على الرغم من صحته وثبوته،
يقبله على  "بالراكب الرحل أطيطوإنه ليئط به "الذي فيه رائحة التجسيم وهو حديث 

 !.الرغم من ضعفه ونكارته 

 ما صرح بههو له مدلوصحيح ثابت، و" كان هللا ولم يكن شيء غيره"حديث 
جماعة من أئمة المسلمين ممن يُستبعد أن تخفى عليه أقوالهم، ولكنه أعرض عن 

و كر فليس هفيما ذُ  وهذا الحديث لو كان نصاً : "البحث في هذا، وكان مما قاله فيه
، فكيف ومقصود الحديث غير معناه فيه نزاع كثير، فكم من حديث صحيح ومتواتراً 
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نقد [ !!. "ه العبارة عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمينوال نعرف هذ! ؟كرما ذُ 
 ]. 304/ 1: مراتب اإلجماع
 جلوسدث صوتا من أن العرش أو الكرسي يحْ المشتمُل على األطيط وحديث 

إذا ُوضع  ل الثقيلحمالخشبي الجديد صوتا من ال لث الرحْ دِ كما يحْ  ثِقَلهمن هللا عليه 
/ 16: مجموع الفتاوى[ !!. "قبلوه السنة أهل ثرأك" يقولبل ، مقبول عنده: عليه
435 .[ 

 ودراسة أسانيده ليُعرف حاله، ثمحديث األطيط في تخريج  ويحسن هنا الكالمُ ـ 
  :عليهحول هذا الحديث مع التعليق بعض كالم ابن تيمية  نقلُ 

 :هألول في تخريج حديث األطيط ودراسة أسانيدالمطلب ا
من حديث عليه جلَّ وعال  من علو هللالكرسي ـ ُروي حديث أطيط العرش أو 

 :جبير بن مطعم وعمر بن الخطاب وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهم
جماعة عن وهب بن جرير بن حازم عن  فأما حديث جبير بن مطعم فرواهـ 

سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد : أبيه أنه قال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  أتى: أنه قال أبيه عن جده بن جبير بن مطعم عن

 وهلكت األموال هكتونُ  العيال وضاعت األنفس هدتجُ  ،هللا رسول يا :فقال يأعراب
 هللا رسول قالف. عليك بال ونستشفع هللا على بك نستشفع فإنا ،لنا هللا فاستسق ،األنعام
 عليه هللا صلى هللا رسولُ  حوسبَّ  ."؟تقول ما يأتدر ويحك: "وسلم عليه هللا صلى
ويحك إنه ال : "قال ثم ،أصحابه وجوه يف ذلك رفعُ  حتى يسبح زال فما ،وسلم

يُستشفع بال على أحد من خلقه، شأن هللا أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما هللا؟ إن 
وإنه ليئط به أطيط " ،وقال بأصابعه مثل القبة عليه ،"واته لهكذااعرشه على سم

المستخرج . مسند البزار. السنة البن أبي عاصم. سنن أبي داود[". ل بالراكبالرح
. المعجم الكبير للطبراني. تفسير ابن أبي حاتم. التوحيد البن خزيمة. ألبي عوانة

 ]. التمهيد البن عبد البر
محمد بن إسحاق وثقه جماعة، وقال أحمد والدارقطني وابن معين في رواية [

في كل الطرق التي وقفت  ولم يصرح بما يدل على السماع ليس بحجة، وهو مدلس
جبير بن محمد . 128يعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي مدني ثقة مات سنة . عليها

محمد بن جبير بن مطعم  صدوق ثقة مات سنة . ذكره ابن حبان في الثقات مجرد ذكر
وللجهل بحال جبير الحتمال تدليس اإلسناد من ابن إسحاق، فهذا إسناد ضعيف، . ]99

 .  بن محمد
ـ وأما حديث عمر بن الخطاب فرواه إسماعيل بن سالم الصائغ والفضل بن 
سهل وزهير بن حرب وعباس بن محمد الدوري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ووقع 
 في رواية يعقوب الشك في الوصل واإلرسال، كلهم عن يحيى بن أبي بكير عن

صلى هللا  د هللا بن خليفة عن عمر أن امرأة أتت النبيَّ إسرائيل عن أبي إسحاق عن عب
إن ": تبارك وتعالى، فقال فعظم الربَّ  .ادع هللا أن يدخلني الجنة: عليه وسلم فقالت
كب من وات واألرض، وإن له ألطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا رُ اكرسيه وسع السم

343



75 
 

المختارة للضياء . يعلى مسند أبي. مسند البزار. السنة البن أبي عاصم[. "لهقَ ثِ 
 ]. التوحيد البن خزيمة. التدوين في أخبار قزوين للرافعي. المقدسي
إسرائيل بن . 208يحيى بن أبي بكير كوفي سكن بغداد صدوق ثقة مات سنة [

وسمع من  161ومات سنة  100يونس بن أبي إسحاق كوفي ثقة فيه لين، ولد سنة 
بن عبد هللا كوفي ثقة يدلس وتغير بآخرة، أبو إسحاق الَسبيعي عمرو . جده بآخرة
عبد هللا بن خليفة الهْمداني الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات . تقريبا 127مات سنة 

وليس بذاك : مجرد ذكر ولم يخرج له في صحيحه شيئا، وقال ابن كثير في تفسيره
 ]. المشهور وفي سماعه من عمر نظر

ضرمي المعروف بمطين عن عبد هللا بن رواه اثنان عن محمد بن عبد هللا الحو
فما يفضل منه مقدار أربع "واني عن يحيى بن أبي بكير به، بزيادة طَ أبي زياد القَ 

مطين كوفي ثقة حافظ ولد []. اإلبانة البن بطة. المختارة للضياء المقدسي". [أصابع
ق عبد هللا بن الحكم بن أبي زياد القطواني كوفي صدو. 297ومات سنة  202سنة 

ورواه أبو الشيخ في العظمة من طريق أبي بكر بن إسحاق . ]255ثقة مات سنة 
 . والحسن بن ناصح، ولم أعرفهما، عن يحيى بن أبي بكير به مع الزيادة

معلول باإلرسال، ألنه تفرد بروايته ـ حسبما وقفت يحيى بن أبي بكير وطريق 
فالظاهر أنه وِهم في  عليه ـ عن إسرائيل به موصوال، وهو وإن كان من الثقات
كما سيأتي في بقية . روايته بالوصل، فقد رواه خمسة عن إسرائيل به مرسال

 .التخريج
أحمد  يأبمن طريق عبيد هللا بن موسى والطبري في التفسير من طريق ورواه 

 عن تفسيره في حميد بن عبد رواهكذا و. إسرائيل به مرسال مع الزيادة عنالزبيري 
كما في مسند الفاروق البن . [به إسرائيل عن إسماعيل بن ومؤمل سىمو بن هللا عبيد
عبد هللا بن رجاء ورواه أبو الشيخ عن الوليد بن أبان عن حسين بن معدان عن ]. كثير

الوليد بن أبان بن بونة [. البصري عن إسرائيل به مرسال مع الزيادة الُغَداني
المحدثين بأصبهان وشذرات  ، كما في طبقات310األصبهاني ثقة حافظ مات سنة 

عبد . حسين بن معدان ذكره ابن حبان في الثقات وهو من طبقة شيوخ شيوخه. الذهب
 . ]219هللا بن رجاء الُغَداني بصري ثقة فيه لين مات سنة 

رواه عثمان بن سعيد الدارمي في النسخة الموجودة من نقضه على بشر و
بلفظ مختلف، هو مع الزيادة، لكن ه المريسي عن عبد هللا بن رجاء عن إسرائيل ب

فمقارنة لفظ الزيادة التي رواها عبد هللا بن ، " !!!أصابع أربع قدر إال منه يفضل فما"
تغيير وليس !!. يدعو إلى العجب أمر ظمة وفي كتاب الدارمي عالكتاب رجاء في 

قبل أحد  جاء منمن قبل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه هللا فهو ثقة، ولكن لعله اللفظ 
وأين : استشكل متسائال في نفسه الذي فعل هذا الرجال في سند هذه النسخة، وكأن

، !!المكان الذي سيجلس فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع ربنا جل جالله ؟
، هذا ما أظنه تفسيرا لما وقع فيها، !!فوجد أن أسهل الحلول هو تغيير نص الرواية 

 . وهللا أعلم
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بن سعيد الدارمي حسب تلك النسخة من طريق أبي أحمد  ورواه عثمان
وما قيل هناك يُقال مثله !! الزبيري عن إسرائيل به مرسال، بنحو ذلك اللفظ المغيَّر 

رواها أبو سعيد عبد  من كتاب نقض الدارميالنسخة المشهورة . [هنا، وهللا أعلم
إبراهيم القراب عن  الرحمن بن محمد بن أحمد بن األحنف عن إسحاق بن أبي إسحاق

أبي بكر محمد بن أبي الفضل المزكي عن أبي عبد هللا محمد بن إبراهيم الصرام عن 
 352د سنة إسحاق القراب ثقة ول. لم أجد له ترجمةبن محمد عبد الرحمن . المؤلف

 ].لم أجد له ترجمةمحمد بن إبراهيم الصرام  .429ومات سنة 
 علي يأب شبيب بن الحسيند في ترجمة وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغدا

 بن أحمد حدثنا :الصيدالني محمد بن أحمد بكر يأبمن طريق الثقات عن  ،اآلجري
 من هذا وكان اآلجري شبيب بن الحسين حدثنا :وذيالمرُّ  بكر أبو الحجاج بن محمد

 إسرائيل حدثنا :وكيع حدثنا :بطرسوس األسلمي حمزة أبو أخبرنا :المذكورين النساك
 :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :قال خليفة بن هللا عبد عن إسحاق أبي عن

 وإن ،أصابع أربع قدر إال منه يفضل ما وجل عز الرب عليه يجلس الذي الكرسي"
 بن الحسين علي أبو لي قال :المروذي بكر أبو قال ".الجديد الرحل طيطأك أطيطا له

 الذي الحديث ذلك خرجْ أ :بغداد إلى قدمنا حين العابد سلمم بن بكر أبو لي قال :شبيب
 بن بكر أبو وقال ،جميعا وسمعناه بخطه سلمم بن بكر أبو فكتبه .حمزة أبي عن كتبناه

 أبو قال .عليه ليجلسه وسلم عليه هللا صلى لمحمدهو  ضليفْ  الذي الموضع إن :سلمم
 بكر أبي وعلى وذيالمرُّ  بكر أبي على الطعن أراد نماإف هذا رد من" :الصيدالني بكر
 !!.يقول هذا وكأنهما ال يقع منهما السهو وال الغلط  ."العابد سلمم بن

شيخ روى عنه خمسة من الرواة ولم أجد له  الصيدالني محمد بن أحمد بكر وأب[
 بن الحسين. 275ثقة مات سنة  وذيالمرُّ  بكر أبو الحجاج بن محمد بن أحمد .ترجمة
لعله نصير  بطرسوس األسلمي حمزة أبو .المذكورين النساك من كان اآلجري شبيب

بن الجراح كوفي ثقة إمام  وكيع .245ري، وهو صدوق ثقة مات سنة بن الفرج الثغْ 
من المستأنسين : أبو بكر بن مسلم العابد قال عنه أبو نعيم في الحلية. 197مات سنة 

ريخ حلب على قولة أبي عندما ترجم له في بغية الطلب في تا العديمولم يزد ابن . بال
 ]. نعيم

الحسين بن شبيب اآلجري وأبو بكر بن مسلم من العباد، وليسا من المعروفين 
فأدخل أحد العابثين  يكونا ممن أدركتهم غفلة الصالحينبالضبط، وال يُستبعد أن 

فوقع التغيير في روايتهما، وال يمكن أن يكون اللفظ الذي جاء هنا عليهما هذا اللفظ 
عن الثابتة  المتعددة وهو بخالف ما تواردت عليه الطرق ثابتاقض الدارمي وفي ن

 .وهذا غريب من حديث وكيع .شيخ وكيع وهو إسرائيل بن يونس
من موقوفا إليه النسخة نسبة ورواه عبد هللا بن أحمد في كتاب السنة إن ثبتت 

 بن هللا عبد عن إسحاق أبي عنالثوري  سفيان عن مهدي بن الرحمن عبدطريق 
 له معسُ  الكرسي على وتعالى تبارك جلس إذا :قالأنه  عنه هللا رضي عمر عن خليفة
 .الجديد الرحل كأطيط أطيط
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 ال الحديث وهذا: "فقالبعد روايته وعلق اإلمام البزار على الحديث في مسنده 
 روى وقد عنه، عمر عن إال صلى هللا عليه وسلم النبي عن اللفظ بهذا روىيُ  نعلمه

 وعبد موقوفا، عمر عن خليفة بن هللا عبد عن إسحاق أبي عن الثوريُّ  الحديث هذا
 عن حدث وال إسرائيل، إال عنه أسنده وال الحديث، هذا غير يسند لم خليفة بن هللا

رواية سفيان  يشير إلىوتعليق اإلمام البزار ". إسحاق أبو إال خليفة بن هللا عبد
 .ه موقوفاالثوري لهذا الحديث عن أبي إسحاق ب

 يأببن موسى عن  مظفر بنمحمد  الحسين أبيالثقة وروى اثنان عن الحافظ 
 شعبة عن قتيبة بن سلم عن محمد بن سعيد عن القاضي خالد بن أحمد بن محمد بكر
 عليه هللا صلى النبي عن الخطاب بن عمر عن خليفة بن هللا عبد عن إسحاق أبي عن

". الرحل كأطيط أطيط سمعيُ  حتى" :قال ىاستو العرش على تعالى قوله في سلم و
محمد بن أحمد بن خالد قال فيه []. المختارة للضياء المقدسي. غدادتاريخ ب[

سعيد بن محمد بن جبير بن . ال بأس به ولكنه يحدث عن شيوخ ضعفاء: الدارقطني
سلم بن قتيبة صدوق ثقة فيه لين . مجرد ذكر ذكره ابن حبان في الثقاتمجهول مطعم 

 .وهذا غريب من حديث شعبة]. 200بعد سنة  مات
رواه أحد الرواة من رواية عمر رضي هللا عنه أن  هذا الحديث  فيوالخالصة 

عن عمر عن النبي أبي إسحاق الَسبيعي عن عبد هللا بن خليفة جده إسرائيل عن عن 
صلى هللا عليه وسلم ووهم في وصله، وأن خمسة من الرواة رووه عن إسرائيل به 

ال، ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن عبد هللا بن خليفة عن عمر موقوفا، مرس
وُروي من طريق أحد المجاهيل عن شعبة عن أبي إسحاق به موصوال مرفوعا، 

 .فهذا إسناد ضعيفوعبد هللا بن خليفة مجهول تفرد ابن حبان بذكره في الثقات، 
 صلى هللا رسول عن يصح ال حديث هذا: قال ابن الجوزي في العلل المتناهية

  .جدا مضطرب سنادهإو ،وسلم عليه هللا
 :ملحوظة حول اشتراط الضبط في الرواة الذين يروون النسخ

 الكتب إلى مصنفيهافي أسانيد الذين يظن بعض الناس أن الرواة المتأخرين قد 
ال يُشترط فيهم أن يكونوا ثقات، ألنهم إنما يروون نسخا يتداولونها، وهذا غلط 

ال يجوز إذ ال بد في الراوي من اتصافه بالصدق والضبط، وإال فرواياته محض، 
عن ظهر ، ومن القصور أن نتصور أن الضبط هو حفظ المرويات االعتماد عليها

هو ضبط الكتاب، أي  ه، والنوع الثاني منقلب فقط، ألن هذا هو أحد نوعي الضبط
عن غير الثقات فربما  تهع نسخحفظ النسخة بمأمن من أيدي العابثين، فَمن كان ال يمن

استعارها منه عابث فأفسدها باإلضافة والتغيير، وفي كالم العلماء تنبيهات إلى هذا 
ألن التلبيس قد كثر والكذَب على "الملمح، ورحم هللا أبا وائل السجزي إذ يقول 

 ".المذاهب قد انتشر
 :في الثقات ابن حبان لعبد هللا بن خليفةذكر ملحوظة حول 

أنه روى عن ذكر وابن حبان رحمه هللا عبد هللا بن خليفة في كتاب الثقات،  ذكر
ة فذكره في مستقيموقف على رواية له  وربماعمر وروى عنه أبو إسحاق السبيعي، 
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 هللا عبد عن إسحاق أبي عنعلى ما رواه إسرائيل وسفيان وقف  الثقات ألجلها، ولعله
، "مصيبة فهو كساءَ  ما كل" وقال رجعفاست عهسْ شِ  انقطع أنه عمر عن خليفة بن
أبي إسحاق عن عبد هللا بن خليفة عن عمر أنه  على ما رواه زهير بن معاوية عنو

فلعله وقع له ألطيط حديث ا أماو، "األنعام من نواجب القرآن"عن سورة األنعام قال 
وهذا ال يقتضي أن يكون الحمل في عن أبي إسحاق عن عبد هللا بن خليفة مرسال، 

  .وهللا أعلمعليه، الحتمال أن يكون الحمل على من أخبره به، له روايته 
 مسعود بنا عن وائل أبي عن عمير بن عثمان أما حديث ابن مسعود فرواهـ و

 هللا ينزل يومُ  ذاك": قالف ،؟المحمود المقام ما له قيلو وسلم عليه هللا صلى النبي عن
 بين ما ةعَ كسَ  وهو ،به تضايقه من يدالجد الرحل يئط كما يئط ،كرسيه على تعالى

...". ، إبراهيم كسىيُ  من أول فيكون ،غرال عراة حفاة بكم جاءويُ  ،واألرض السماء
 ].عثمان بن عمير البجلي كوفي ضعيف منكر الحديث]. [سنن الدارمي[

وبعضها  ةضعيفكلها الروايات السابقة  طرقأن خفاء فيه ال قد ظهر بما وـ 
ا ال تصلح لالحتجاج في إثبات حكم شرعي في مسألة عملية شديد الضعف، وأنه

 !!.فقهية، فكيف يُحتج بها في مسألة من مسائل العقيدة ؟
إذ تجعل تلك الروايات ربَّنا تبارك وتعالى كأنه  وأما المتن فال شك في نكارته،

ر صوتا من ثقله عليه دِ يحمله يصْ ما جسم قاعد على العرش أو الكرسي، وأن 
 . تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا!!.  ْحل الخشبي الجديد من الِحمل الثقيلكصوت الرَ 

الوضاعين الذين تلبيسات ـ ال شك في أن مصدر تلك الروايات المصنوعة هو 
يروجون أمثال تلك الروايات، ومن المفيد أن نعلم أنهم كثيرا ما يأخذون جزء من 

إلى أن تستسيغه عقول السذج نص صحيح ويبنون عليه ما يريدون، ألن هذا أقرب 
 .يروجوه بين الناسفيتناقلوه ومن الضعفاء 

ـ وأصل النص هو ما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أطيط السماء 
وهو من رواية أبي ذر وحكيم بن حزام والعالء بن سعد رضي التي تحمل المالئكة، 

 : وهذه رواياته وأسانيدهاهللا عنهم، 
ثالثة عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد  أبي ذر فرواهفأما حديث ـ 

إني أرى ما ال ": قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قالأنه أبي ذر  ق عنرِّ وَ عن مُ 
ما فيها موضع أربع  ،لها أن تئط قَّ أطت السماء وحُ  ،ترون وأسمع ما ال تسمعون

ا تلذذتم محكتم قليال ولبكيتم كثيرا وللو علمتم ما أعلم لض ،أصابع إال عليه ملك ساجد
. مسند اإلمام أحمد[ ".دات تجأرون إلى هللاعُ ولخرجتم إلى الصُ ، بالنساء على الفرش

السنن الكبرى وشعب اإليمان كالهما . شرح مشكل اآلثار للطحاوي. سنن الترمذي
 ]. للبيهقي
 .161ت سنة وما 100بن يونس الَسبيعي كوفي ثقة فيه لين، ولد سنة إسرائيل [

بن جبر مكي ثقة ولد سنة مجاهد  .البجلي كوفي صدوق فيه لين إبراهيم بن مهاجر
ولم يسمع من أبي  105العجلي بصري ثقة مات سنة  مورق. 103ومات سنة  21
ورواه وكيع في الزهد عن أبيه عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن أبي ذر ]. ذر
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وحديث أبي ذر ]. 176وفي ضعيف مات سنة الجراح بن مليح والد وكيع ك. [موقوفا
وليس معلوال بعلة . يتقوى بما بعدهلكنه إسناده ضعيف منقطع بين مورق وأبي ذر، و

 .ه بالرفع ثقةه بالوقف ضعيف وراويَ ألن راويَ الوقف على الصحابي، 
 سعيد عن عطاء بن الوهاب عبدجماعة عن  وأما حديث حكيم بن حزام فرواهـ 

 بينما: قالأنه  عنه هللا رضي حزام بن حكيم عن محرز بن نصفوا عن قتادة عن
 ".أسمع؟ ما تسمعون هل": لهم قال إذ أصحابه مع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ألسمع إني": وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. هللا رسول يا شيئا نسمع ال: قالوا
". قائما وأ ساجدا ملك عليه إال شبر موضع فيها وما ، تئط أن المتُ  وما السماء، أطيط

. تعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر. مسند البزار. اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم[
معرفة . المعجم الكبير للطبراني. تفسير ابن أبي حاتم. مشكل اآلثار للطحاوي

 ]. الصحابة وحلية األولياء كالهما ألبي نعيم
بغداد، صدوق فيه لين ربما دلس،  الخفاف بصري سكن عطاء بن الوهاب بدع[

بن أبي عروبة بصري ثقة  سعيد. 204كان مالزما البن أبي عروبة ومات سنة و
ولد  ،بصري ثقة يدلس قتادة. 156مات سنة ويدلس ويرسل واختلط اختالطا شديدا 

إسناده لين ال بأس  ].74ثقة مات سنة  محرز بن صفوان. 117ومات سنة  61سنة 
  .يتقوى بما قبله، وبه في الشواهد

الساعدي  العالء بن الرحمن عبدمن طريق وأما حديث العالء بن سعد فُروي ـ 
 وسلم عليه هللا صلى النبي نع ،الفتح يوم بايع ممن وكان سعد، بن العالء أبيهعن 

 ].معرفة الصحابة ألبي نعيم. تعظيم قدر الصالة لمحمد بن نصر. [بنحوه
 :لمنكرةااألطيط رواية وـ كعب اإلحبار 

روى أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبي صالح عبد هللا بن صالح كاتِب 
 سلمأ بن زيد نع هالل بيأ بن سعيد عن يزيد بن خالدالليث بن سعد عن الليث عن 

 نيحدثْ  سحاقإ باأ يا :فقال نفر في وهو رجل كعبا تىأ :قال نهأ يسار بن عطاء عن
 ومن سماوات سبع خلق تعالى هللا نإ ،كأخبرُ " :بكع فقال .وتعالى تبارك الجبار عن
 الدنيا السماء بين كما ينءسما كل بين ما وتعالى تبارك جعل ثم ،مثلهن رضاأل

 واتاالسم من فما ،عليه فاستوى العرش رفع ثم ،ذلك مثل هاـَ فـَ ثكِ  وجعل ،رضواأل
 تبارك لجبارا لـَ قثِ  من رتحليُ  ما ولَ أ يالعالف الرحل كأطيط أطيط لها الإ سماء

الرد على . العظمة ألبي الشيخ. [الجديد العالفي :صالح بوأ قال ."فوقهن وتعالى
 ].عن أبي صالح عبد هللا بن صالح بهعثمان بن سعيد الدارمي لالجهمية 

لها أن تئط ما فيها موضع  قَّ ت السماء وحُ ـَّ أط"ـ خالصة القول هي أن حديث 
 سماواته لفوق هللا إن"ثابت، وأن حديث  صحيح" أربع أصابع إال عليه ملك ساجد

إن "منكر المتن، وكذا السند ضعيف " بالراكب الرحل أطيط به ليئط وإنه عرشه على
كب من كرسيه وسع السموات واألرض وإن له ألطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا رُ 

وأن هي أشد نكارة،  في متنه "فما يفضل منه مقدار أربع أصابع"زيادة ، وأن "لهـَ قثِ 
هي أشد إيغاال في النكارة، وأن " أصابع أربع قدر إال منه يفضل فما"الزيادة بلفظ 
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الضعفاء بين  اكعب األحبار هو أحد الناقلين لهذه األساطير اليهودية والمروجين له
  .، ولعله هو المصدر فيهاالسذج من المسلمين

 .ه أصاللالشتغال بتفسير معناه ألنه لم يصحَّ سندبعد هذا وال داعي 
التعليق مع المطلب الثاني في نقل بعض كالم ابن تيمية حول حديث األطيط 

 :عليه

 أبو ذلك فعل كما الضطرابه، ترده الحديث أهل من وطائفة[: رحمه هللاقال 
 عرشه إن" وفيه، قبلوه السنة أهل أكثر لكن ا،وغيرهم الجوزي وابن اإلسماعيلي بكر
 أربعة قدر منه يفضل فما عليه يجلس إنهو واألرض، واتاالسم وسع كرسيه أو

ْحل أطيط به ئِطيَ ل وإنه ،أصابع أربعة قدر إال منه يفضل فما أو ،أصابع  الجديد الرَّ
 في داود أبو رواه الذي مطعم بن جبير حديث في جاء قد األطيط ولفظ ،"براكبه
 قد ثوالحدي ،إسحاق ابن في الطعن عمدة وجعل ،جزءً  فيه عمل عساكر وابن ،السنن
 رواية من شاهد له ما إال فيه وليس وغيرهما، داود وأبي كأحمد السنة علماء رواه

 وغيره أحمد اإلمام رواه خليفة ابن وحديث، غيره في جاء قد األطيط ولفظ ،أخرى
 يفضل ما" إنه بقوله رووه رواه ممن كثير لكن، وكيع به ثحدَّ  أنه وذكر مختصًرا،

 وابن القاضي واعتقد ،أصابع أربع منه يفضل عرشال فجعل ،"أصابع أربع إال منه
اُغوني  ال القدر ذلك بأن معناه على وتكلموا ،وهرُّ فأمَ  اللفظ، هذا صحة ونحوهما الزَّ

  .]االستواء عليه يحصل

 يدل وغيره وهذا" :وقال بعد الرد" أصابع أربع إال منه يفضل ما"رواية  ردَّ  ثم
 العظمة هذه مع وأنه العرش عظمة ذكر وأنه النفي، روايته في الصواب أن على

 434/ 16: ع الفتاوىمجمو[ ".أصابع أربعة قدر منه يفضل ال كله عليه مستو فالرب
 ]. 437ـ 

، ولم يتأكد العرش أطيطحديث أسانيد لم يدرس ابن تيمية رحمه هللا  يبدو أن
لذي ، كيف هذا وهو ا! ويخوض في الدفاع عنه وبيان معناهمن صحته، وراح يثبته 

 ثبوته علميُ  ولم الخبر به دْ يرِ  لم إذا ولكن": في موضوع آخر في بعض كالمه يقول
 لم وما في،نُ  انتفاؤه لمعُ  وما أُثبت، ثبوته لمعُ  ما، علم بال هللا في تكلميُ  فال عنه سكتيُ 
 الجزم غير الشيء عن والسكوت ،الواجبُ  هو هذا ،عنه كتسُ  إثباته وال نفيه علميُ 

 ممن طائفة فإن، كذب أنه لمعُ  وما منها ثبت ما معرفة ينبغي والسنة، تهثبو أو بنفيه
 بالكتاب الباب هذا في اعتصموا أنهم وظنوا والشرع السنة وعظَّم السنة إلى انتسب
 ومنها كذب، أنه معلوم كذب هو ما منها الصفات، في دتورَ  أحاديث جمعوا والسنة

 تلك وجعلوا ،متردد ومنها أقرب، الصحة إلى هو ما ومنها أقرب، الكذب إلى هو ما
 ]. 432ـ  431/ 16: مجموع الفتاوى[ ".عقائد األحاديث
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طوى صفحة مثل تلك الروايات الضعيفة المنكرة التي على األقل فليته : أقول
  .جاءت في األطيط وسكت عنها

وإذا كان ابن تيمية لم يجد الوقت لدراسة أسانيد حديث األطيط للتأكد من 
 !. وهل هناك سبب سوى ميله للتجسيم ؟! ما الذي صده عن إدراك نكارته ؟صحته ف

ومن العجائب أن يقع التساهل في دراسة األحاديث المتعلقة بالعقائد، وأن يُعتمد 
فيها على ما لو جاء به حكم فقهي لكان دون درجة القبول، واألحكام الفقهية العملية 

قوال ا أسهل من موضوع العقائد، ألن األعلى الرغم من وجوب االحتياط فيها فشأنه
في الفقه دائرة بين الصواب والخطأ، أما الكالم في العقائد فقد ينبني عليه الحكم 

 !.!وليس بناج وأنه من أهل النار بتكفير مسلم أو القول بأنه مبتدع ضال 

جماع�ة مم�ن ص�نفوا ف�ي الس�نة، اإلم�ام أحم�د وإن ح�ديث األط�يط رواه : قد يُق�ال
  .!ذا دليل على أنهم يرجحون ثبوتهوفي ه

 ل��م أج��ده ف��ي مس��ند أحم��د، وال ف��ي كتيِّ��ب ال��رد عل��ى الزنادق��ة والجهمي��ة: ف��أقول
ع�ن أبي�ه ل�ه ه ت�ياروب، وه�و ف�ي كت�اب الس�نة المنس�وب لعب�د هللا ب�ن أحم�د المنسوب ل�ه

 .ثابتةبليست إليه ولكن نسبة الكتاب  ،وغيره
العه�دة عل�ى رج�ال تل�ك يجعل�ون دهم، وعلماء الرواية يروون ما عندهم بأس�انيو

كثير من الروايات الص�حيحة وكثي�ر م�ن المسندة يقع في المرويات لذا فإنه األسانيد، و
ومجرد رواية الحديث بالس�ند ليس�ت ، وبعض الروايات المنكرة والموضوعة الضعيفة

إذا ك�ان ، و، ف�ال ب�د م�ن اإلتي�ان بالقرين�ة الدال�ة عل�ى قبول�هدليال على أن المؤل�ف يقبل�ه
وما نسبتهم إل�ى ال�ذين أعرض�وا  !ه وقبلوه جماعةً فهل هم أكثر أهل السنة ؟الذين رَووْ 

  .عنه ؟؟
الدالة على أن علماء الرواية يجمعون م�ا  من األمثلة بعض ما وقفت عليهوهذا ـ 

 :ال سندا وال متنافي الغالب لهم وال يتكلمون عليه صَ وَ 
 ب��ن س��لمة ح��دثنا: ق��ال داود أب��ي اب��ن ن��اأخبر: ق��الروى اآلج��ري ف��ي الش��ريعة ـ�� 

: ق�الأن�ه  كثي�ر أب�ي ب�ن يحي�ى ع�ن معم�ر ن�اخبرأ: ق�ال ال�رزاق عب�د ح�دثنا: ق�ال شبيب
 إل��ى وج��ل ع��ز ربك��م ين��زل إال ليل��ة م��ن م��ا": ق��ال البيلم��اني ب��ن ال��رحمن عب��د ح��دثني
 ت�ىح س�جدا أهله�ا خ�رَّ  السماء إلى نزل فإذا كرسي، فيها وله إال سماء من فما السماء،
 يدي�ه باس�ط وه�و وجل، عز هللا خشية من وترعدت أطت الدنيا السماءَ  أتى فإذا يرجع،
 يس�تغفرني وم�ن ،علي�ه أت�ب إل�ي يت�ب وم�ن ،هأجْب� نيعُ ي�دْ  م�ن عب�ادي ي�ا: عب�اده يدعو
 محم�داآلج�ري  ق�ال ".؟ظل�وم وال مدِ ْع�مُ  غير يقرضُ  من ،أعطه يسألني ومن ،له أغفر

 أخ�ذ لم�ن كفاي�ة ذكرت�ه فيم�ا": ى هذه الرواية وما س�بقهامعلقا عل هللا رحمه الحسين بن
 ". يبتدع ولم واتبعَ  ؟ ولمَ  بكيف يعارضها فلم قبول بأحسن وتلقاها بالسنن
عب��د هللا ب��ن س��ليمان ب��ن األش��عث السجس��تاني م��ن كب��ار حف��اظ  داود أب��ي اب��ن[

ت وم�ا 230الحديث كأبيه صاحب السنن، وثقه بعضهم وكذب�ه أب�وه وغي�ره، ول�د س�نة 
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ة فق�د ك��ان عم�ره ي�وم وف��ا ،وف�ي ادعائ�ه الس��ماع م�ن س�لمة ب��ن ش�بيب نظ�ر. 316س�نة 
النيس�ابوري نزي�ل مك�ة ص�دوق ثق�ة  شبيب بن سلمة. ستة عشر عاما وليس بلديَّهسلمة 

بن همام ثقة وعمي في آخر عمره فصار يتلقن، ولد س�نة  الرزاق عبد .246مات سنة 
 94كن ال�يمن ثق�ة في�ه ل�ين ول�د س�نة بن راشد بصري س� معمر .211ومات سنة  126

 .تقريب�ا 130يمامي ثقة يدلس ويرس�ل م�ات س�نة  كثير أبي بن يحيى .154ومات سنة 
 ].تقريبا 75األبناوي يماني نزيل حران ضعيف مات سنة  البيلماني بن الرحمن عبد

 م�ن فم�ا"وفي�ه لق�ول يقول�ه رج�ل ض�عيف م�ن الت�ابعين،  فه�ذا إس�ناد ض�عيف واهٍ 
ول�م ، "!يرج�ع حت�ى س�جدا أهله�ا خ�ر الس�ماء إل�ى ن�زل ف�إذا كرس�ي فيه�ا هول إال سماء
 !!.ولم يعلق ال على المتن وال على اإلسناد شيئا عن نكارته، اآلجري يذكر 

 داود نظ�ر إذا[ :ق�الأن�ه  جبير بن سعيد عنروى الخالل في كتاب السنة بسنده ـ 
 يدني�ه ي�زال ف�ال ،"من�ي نُ ادْ  داود ي�ا" وجل عز هللاُ  فينادي ،منه هاربا ولى خصمه إلى

 عن��دنا ل��ه وإن{ مي��رعُ  ب��ن بي��دعُ  ع��ن مجاه��د ع��ن وروى بس��نده]. هبعَض�� يم��س حت��ى
ولم ي�ذكر الخ�الل ش�يئا ع�ن نكارت�ه، ول�م  ".هبعضَ  يمس حتى الدنو ذكر" :قال }لزلفى

 !!.يعلق ال على المتن وال على اإلسناد 
 واب�ن حمي�د ب�ن وعب�د زه�دال ف�ي أحم�د وأخرج: قال السيوطي في الدر المنثورـ 
 يس�ير، انطل�ق النار موسى رأى لما": قالأنه  منبه بن وهب عن حاتم أبي وابن المنذر
 ش��ديدة خض��راء ش��جرة ورق م��ن تف��ور عظيم��ة بن��ار ه��و ف��إذا قريب��اً، منه��ا وق��ف حت��ى

 ،ظم�اً عِ  بمثل�ه الس�امعون يس�مع ل�م ش�يئا حينئ�ذ س�مع أن�ه إال ،العلي�ق لها قاليُ  الخضرة،
 فأج�اب .موس�ى ي�ا: فقي�ل الش�جرة م�ن ودينُ� الهول عليه واشتد الكربُ  موسى بلغ فلما

لبي�ك،  :فق�ال نس،ب�األ استئناس�اً  إال إجابت�ه س�رعة كان وما ،دعاه من يدري وما سريعاً 
 فوق�ك أن�ا: ق�ال .أن�ت؟ ف�أين مكان�ك، أرى وال حس�ك وأح�س ص�وتك ألس�مع إني ،لبيك

 إال ه�ذا ينبغ�ي ال أن�ه عل�م موس�ى ه�ذا س�مع فلما. نفسك من إليك وأقرب وخلفك ومعك
 ال�ذي أن�ا بل: قال .ك؟رسولِ  أم سمعُ أ كفكالمَ  ؟إلهي يا أنت كذلك: فقال به، فأيقن لربه،
 الت�ي الشجرة من قريباً  وقف حتى مرعوب وهو ذلك على زحف ثم .مني فادن ،أكلمك
 فاس�تقر، رةالش�ج بجذع ظهره شد حتى يدنيه يزل فلم. ادن: ربه له قال ...، منها نودي

  ".الرعدة عنه وذهبت
: ق�ال يإل كتب فيما الطهراني هللا عبد أبو أخبرنا: قال ابن أبي حاتم في التفسيرو

: يق�ول وهب�ا س�معت: ق�الأن�ه  معق�ل بن الصمد عبد عن الكريم عبد بن سماعيلإ حدثنا
 عن�ه وذهبت فاستقر الشجرة بجذع ظهره شد حتى ،يدنيه يزل فلم ،نُ ادْ  ربه له قال ثم"

ول�م . ورواه اآلج�ري ف�ي الش�ريعة ب�ه نح�وه .وه�ذا إس�ناد ص�حيح ع�ن وه�ب ".الرعدة
 .يعلق واحد منهما على المتن بشيء

 :عطي�ة ب�ن القاس�م ب�ن حم�دأ ح�دثنا :الولي�د أخبرن�ا: ق�ال أب�و الش�يخ ف�ي العظم�ةـ 
 مل�يح ب�يأ ع�ن الواص�ل ب�وأ ح�دثنا :س�لمة ب�ن محم�د ح�دثنا :س�ليمان ب�ن المعافى حدثنا

 ع�ز هللا يط�وي" :ق�الأن�ه  عنهم�ا هللا رض�ي عب�اس اب�ن ع�ن الجوزاء بيأ عن ديزاأل
 يط�وي ،الخالئ�ق من فيهن بما رضينواأل الخالئق من فيهن بما السبع السماوات وجل
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 ،ش��يء الخنص��ر عن��د م��ن رىيُ�� وال ش��يء به��اماإل عن��د م��ن رىيُ�� ف��ال ،بيمين��ه ذل��ك ك��ل
  .ق عليه بشيءولم يعل ".خردلة بمنزلة كفه في كله ذلك فيكون

فف��ي ه��ذا كفاي��ة للدالل��ة عل��ى أن علم��اء الرواي��ة ي��روون م��ا عن��دهم بأس��انيدهم 
وأن مج��رد رواي��ة الح��ديث بالس��ند ليس��ت  ويجعل��ون العه��دة عل��ى رج��ال تل��ك األس��انيد،

  .دليال على أن المؤلف يقبله
 :لتجسيمل على ميل ابن تيمية القرينة الثانية

فيه داللة واضحة على ميله ر اسم هللا الصمد في تفسيموقفه من اآلثار المروية 
ودراسة أسانيدها ليُعرف حالها، ثم ، ويحسن هنا الكالُم في تخريج تلك اآلثار ذلكإلى 

 : مع التعليق عليه نقُل بعض كالم ابن تيمية عليها
اآلثار المروية في تفسير اسم هللا الصمد ودراسة المطلب األول في تخريج 

 :أسانيدها
  :المروية في هذا عن الصحابة والتابعين ستةاألقوال 

فق�د ُروي أو م�ا ف�ي معن�اه  له جوف ال الذي هو الصمد أنفأما القول األول وهو 
س��عيد ب��ن جبي��ر رض��ي هللا ع��نهم، وع��ن واب��ن مس��عود ع��ن بري��دة واب��ن عب��اس وأن��س 

وأبي ص�الح وعكرمة والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وعطية العوفي ومجاهد 
 : سعيد بن المسيبوميسرة باذام و

الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما والروي�اني ف�ي بريدة فرواه فأما األثر عن 
مسنده والطبراني في الكبير وأبو الشيخ في العظمة وابن ع�دي ف�ي الكام�ل م�ن خمس�ة 
طرق عن محمد بن عمر بن عبد هللا الرومي عن عبيد هللا بن سعيد قائ�د األعم�ش ع�ن 

الص�مد "ن عن عب�د هللا ب�ن بري�دة ع�ن أبي�ه وال أعلم�ه إال رفع�ه أن�ه ق�ال صالح بن حيا
وال أعلم�ه إال "أبو حاتم الرازي واثنان آخ�ران ص�دوقان قال هكذا ". الذي ال جوف له

، والح���ديث "رفع���ه"، وعن���د الروي���اني والطبران���ي م���ن ط��ريقين غي���ر ث���ابتين "رفع��ه
 ب��ن س��عيد قائ��د األعم��ش محم��د ب��ن عم��ر الروم��ي وعبي��د هللا. [ض��عيف عل��ى ك��ل ح��ال

 ].وصالح بن حيان ضعفاء
الطب�ري والبيهق�ي ف�ي األس�ماء والص�فات م�ن  أما األثر ع�ن اب�ن عب�اس ف�رواهو

طريقين عن سلمة بن سابور عن عطية بن س�عد الع�وفي عن�ه، ورواه اب�ن أب�ي عاص�م 
سلمة بن سابور ض�عفه اب�ن . [في السنة من طريق أبي إسحاق الكوفي عن مجاهد عنه

أب��و . عطي��ة ب��ن س��عد الع��وفي ل��ين. ن وذك��ره اب��ن حب��ان ف��ي الثق��ات، فه��و ض��عيفمع��ي
إسحاق الكوفي هو عبد هللا بن ميسرة كما في الكامل البن عدي وموضح أوهام الجم�ع 

 ].والتفريق للخطيب البغدادي ولسان الميزان البن حجر، وهو ضعيف
 ال�رد كت�اب ف�ي ْعبَدمَ  بن الحكموظمة أبو الشيخ في الع أما األثر عن أنس فرواهو

 ض�رار عن الحراني هللا عبد بن يحيىعن  شبيب بن سلمة عن اثنينعن  الجهمية على
 علي�ه هللا ص�لى النب�ي إل�ى خيب�ر يه�ود أت�ت :ق�الأنه  عنه هللا رضي أنس عن أبان عن

 حم�أ م�ن وآدم الحج�اب ن�ور م�ن المالئكة وجل عز هللا خلق ،القاسم أبا يا :فقالوا وسلم
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 ع�ن فأخبرن�ا الم�اء زبد من واألرض دخان من والسماء النار لهب من ليسوإب مسنون
 :فق�ال الس�الم علي�ه جبريل فأتاه ،وسلم عليه هللا صلى النبي يجبهم فلم !.وجل عز ربك

 ال ب�األجوف ل�يس الص�مد هللا ،إلي�ه فتش�تعب ع�روق ل�ه ل�يس أح�د هللا ه�و قل ،محمد يا
يسابوري نزيل مك�ة ص�دوق ثق�ة م�ات س�نة الن شبيب بن سلمة...". [، يشرب وال يأكل
ي ض�عيف منك��ر الملط� عم��رو ب�ن ض�رار. ض�عيف الحران��ي هللا عب�د ب�ن يحي�ى .246

رواية الحكم بن معبد هي مما ذكره اب�ن  ].أبان بن أبي عياش متروك الحديث. الحديث
 . تيمية

وأما األثر عن ابن مسعود فرواه ابن أبي ح�اتم ف�ي تفس�يره م�ن طري�ق من�دل ب�ن 
الص�مد "عن أبي روق عطية بن الحارث عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه بلفظ  علي

 ]. 168مندل بن علي كوفي ضعيف مات سنة ". [الذي ليس له أحشاء
ف�رواه اب�ن أب�ي عاص�م م�ن ط�رق ع�ن محم�د ب�ن أما األثر عن سعيد ب�ن جبي�ر و

ي�ه ل�ين محم�د ب�ن مس�لم الط�ائفي ص�دوق ف. [مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن�ه
 رواهو]. 132إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة ثقة مات س�نة . إذا حدث من حفظه

أرسلني مجاه�د إل�ى س�عيد ب�ن جبي�ر : الطبري بسند صحيح عن إبراهيم بن ميسرة قال
 ". الذي ال جوف له: "أسأله عن الصمد؟ فقال

ي�ع ع�ن عب�د ال�رزاق ف�ي تفس�يره ع�ن ق�يس ب�ن الرب ف�رواه مجاهدأما األثر عن و
ابن أبي عاصم والطب�ري واب�ن أب�ي ح�اتم م�ن ط�رق ع�ن س�فيان منصور عنه، ورواه 

الثوري عن منصور عنه، ورواه ابن أبي عاصم والطبري من طري�ق س�فيان الث�وري 
. بن أب�ي نج�يح عن�ه، ورواه الطب�ري م�ن طري�ق ورق�اء ع�ن اب�ن أب�ي نج�يح عن�هاعن 

. 167وى من�اكير، م�ات س�نة قيس بن الربيع ك�وفي ص�دوق س�اء حفظ�ه لم�ا كب�ر ف�ر[
. ورق�اء ب�ن عم�ر ك�وفي ثق�ة في�ه ل�ين. 132منصور بن المعتم�ر ك�وفي ثق�ة م�ات س�نة 

ورواه ابن أبي عاصم من  ].131عبد هللا بن أبي نجيح مكي ثقة ربما دلس ومات سنة 
 .طريق ليث بن أبي ُسليم عنه، وليث كان قد اختلط

بس�ند ص�حيح ع�ن ن أب�ي عاص�م اب� ف�رواه عطية بن س�عد الع�وفيعن أما األثر و
 .إدريس بن يزيد األودي وهو ثقة عنه

ابن أبي عاص�م والطب�ري م�ن ط�رق ع�ن  فرواه الحسن البصريأما األثر عن و
 ].167الربيع بن مسلم بصري ثقة مات سنة . [عنهالربيع بن مسلم 

فرواه ابن أب�ي  105وأما األثر عن الضحاك بن مزاحم الخراساني المتوفى سنة 
من طريق صحيح عن صالح بن مسعود عنه، ورواه الطبري م�ن طري�ق آخ�ر عاصم 

 الض�حاك ع�ن الس�نة ف�ي الطبراني وأخرج: وقال السيوطي في الدر المنثور .جيد عنه
 هللا أح��د هللا ه��و ق��ل{ هللا ف��أنزل .رب��ك لن��ا ص��ف ،محم��د ي��ا :اليه��ود قال��ت: ق��الأن��ه 

وه�ذا  ."ل�ه ج�وف ال ال�ذي": ق�ال .الص�مد؟ فما عرفناه، فقد األحد أما: فقالوا ،}الصمد
  .حديث مرسل في أسباب النزول مما أرسله الضحاك، ولم أقف على سنده إليه
والس��ند . وأم��ا األث��ر ع��ن عكرم��ة ف��رواه عب��د ال��رزاق والطب��ري ع��ن معم��ر عن��ه

 . منقطع بين معمر وعكرمة، فهو ضعيف

353



85 
 

كم بن ظهي�ر ابن أبي عاصم من طريق الح فرواهأبي صالح باذام أما األثر عن و
الس�دي ك�وفي . الحك�م ب�ن ظهي�ر مت�روك. [السدي إسماعيل ب�ن عب�د ال�رحمن عن�هعن 

 ].127صدوق ثقة فيه لين مات سنة 
ف�رواه اب�ن أب�ي وهو أحد الرواة عن عل�ي رض�ي هللا عن�ه وأما األثر عن ميسرة 

الص�مد "، بلف�ظ عاصم م�ن طري�ق عب�د الس�الم ب�ن ح�رب ع�ن عط�اء ب�ن الس�ائب عن�ه
عط��اء ب��ن . 187عب��د الس��الم ب��ن ح��رب ك��وفي ثق��ة في��ه ل��ين م��ات س��نة . ["المص��مت

، ول�يس عب�د الس�الم مم�ن س�معوا 136السائب كوفي صدوق ثقة ثم اختلط ومات س�نة 
 ].منه قبل االختالط

والطبري وأبو الش�يخ م�ن  فرواه ابن أبي عاصم سعيد بن المسيبوأما األثر عن 
ال�ذي "أو " الص�مد ال�ذي ال حش�و ل�ه" طريقين عن المستقيم بن عب�د المل�ك عن�ه، بلف�ظ

المستقيم بن عبد الملك قال اب�ن مع�ين ل�يس ب�ه ب�أس، وق�ال أب�و ح�اتم ". [ليس له حشوة
  ].منكر الحديث، فهو ضعيف

الح�وائج  ف�ي إلي�ه ص�مديُ  ال�ذي السيد هأنوأما القول الثاني في تفسير الصمد وهو 
ض�ي هللا عنهم�ا، وع�ن أب�ي فق�د ُروي ع�ن اب�ن مس�عود واب�ن عب�اس رأو ما ف�ي معن�اه 

 : وإبراهيم النخعيوائل شقيق بن سلمة 
عب�د ال�رزاق ف�ي تفس�يره ع�ن فأما األثر ع�ن اب�ن مس�عود رض�ي هللا عن�ه ف�رواه 

في السنة من طريق الحس�ين ب�ن واق�د، كالهم�ا ابن أبي عاصم قيس بن الربيع، ورواه 
ف�ي ال�ذي ق�د انته�ى الس�يد الص�مد "عن عاصم بن بهدلة عن شقيق بن سلمة عنه، بلفظ 

عاصم بن بهدلة صدوق ثقة في�ه ل�ين [". السيد الذي قد انتهى سؤدده"أو بلفظ  ".سؤدده
وهذا األث�ر رواه األعم�ش ع�ن أب�ي وائ�ل م�ن قول�ه،  ].128مات سنة واختلط بآخره و

فيحتِمل أن يك�ون عاص�م ق�د ض�بط الرواي�ة ع�ن ش�قيق فرواه�ا عن�ه ع�ن اب�ن مس�عود، 
. عها من��ه م��ن قول��ه ف��وهم فيه��ا فجعله��ا عن��ه ع��ن اب��ن مس��عودويحتِم��ل أن يك��ون ق��د س��م

واالخ��تالف ف��ي األث��ر الموق��وف ف��ي وقف��ه عل��ى الص��حابي أو الت��ابعي ل��يس ف��ي ق��وة 
ال��نفس إل��ى المرف��وع ال��ذي ي��دعو لس��لوك  االخ��تالف ف��ي الرف��ع والوق��ف، ألن تش��وفَ 
 . الجادة أقوى بكثير من تشوفها إلى الموقوف

والطب�ري واب�ن ف�رواه اب�ن أب�ي عاص�م  قيق ب�ن س�لمةأبي وائل شأما األثر عن و
الص�مد "والبيهقي في األسماء والص�فات م�ن ط�رق ع�ن األعم�ش عن�ه بلف�ظ أبي حاتم 

ورواه عاص�م . أو بلفظ األث�ر المتق�دم ع�ن اب�ن مس�عود". السيد الذي ال شيء أسود منه
ه�و ع�ن كم�ا تق�دم ف�ي األث�ر الس�ابق، ف" ع�ن اب�ن مس�عود"بن بهدل�ة ع�ن ش�قيق بزي�ادة 

 .صحيح ال شك فيه شقيق
وأبو الشيخ والبيهقي ف�ي م تاحابن أبي الطبري وفرواه  عباسأما األثر عن ابن و

األسماء والصفات من طرق عن عبد هللا بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن 
الص�مد الس�يد ال�ذي كم�ل ف�ي س�ؤدده والش�ريف ال�ذي كم�ل ف�ي "أبي طلحة عنه، بلف�ظ 

عل�ي . معاوية ب�ن ص�الح ص�دوق في�ه ل�ين.  بن صالح صدوق فيه لينعبد هللا". [شرفه
، ول��م ي��درك اب��ن 143ب��ن أب��ي طلح��ة الج��زري الحمص��ي ص��دوق في��ه ل��ين م��ات س��نة 
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ع�ن ورواه ابن أبي ح�اتم وأب�و الش�يخ م�ن طري�ق محم�د ب�ن موس�ى الحرش�ي ]. عباس
تْص�ِمد  الص�مد ال�ذي"عبد هللا بن عيسى عن داود بن أبي هند ع�ن عكرم�ة عن�ه، بلف�ظ 

عب�د . محمد بن موسى الحرش�ي بص�ري ل�ين". [إليه األشياء إذا نزل بهم كربة أو بالء
 ]. هللا بن عيسى بن خالد الخزاز بصري ضعيف

ورواه اب�ن أب�ي ح�اتم ع�ن  ،فرواه ابن أبي عاص�م إبراهيم النخعيأما األثر عن و
ب�ن س�واء  أبي زرعة، كالهما عن محمد بن ثعلبة بن سواء السدوس�ي ع�ن عم�ه محم�د

الص��مد ال��ذي يْص��ِمد الن��اس إلي��ه ف��ي "زي��اد ب��ن كلي��ب عن��ه، بلف��ظ أب��ي معش��ر  ع��ن
روى عن�ه س�تة عش�ر م�ن البص�ري محمد ب�ن ثعلب�ة ب�ن س�واء السدوس�ي [ ".حوائجهم

 ع�ن يكت�ب ل�مالذي الرواة، منهم أبو زرعة الرازي، ومنهم عبد هللا بن أحمد ابن حنبل 
. 188ثق�ة م�ات س�نة بصري عمه محمد بن سواء  .عنه يكتب أن أبوه أمره من إال أحد

 .وهذا إسناد جيد ].120مات سنة  كوفي ثقة معشر زياد بن كليب وأب
رواه ابن أبي عاص�م والطب�ري : الباقي بعد خلقههو أن الصمد وهناك قول ثالث 

والبيهق�ي ف�ي األس�ماء والص�فات م�ن ط�رق ع�ن يزي�د ب�ن وأب�و الش�يخ وابن أبي ح�اتم 
وذكر اثنان من الرواة عن يزي�د  ،أبي عروبة عن قتادة عن الحسن زريع عن سعيد بن

يزي�د ب�ن زري�ع م�ن ال�رواة ع�ن س�عيد فوهذا سند صحيح، . أن هذا هو قول قتادة كذلك
 . بن أبي عروبة قبل اختالطه

ورواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سويد بن عب�د العزي�ز ع�ن س�فيان ب�ن 
س��ويد ب��ن عب��د ". [الح��ي القي��وم ال��ذي ال زوال ل��هالص��مد " حس��ين ع��ن الحس��ن، بلف��ظ 

واب�ن  ورواه عب�د ال�رزاق ].العزيز بن نمير الدمشقي ضعيف متروك كان يقبل التلقين
منقط�ع ألن  الطري�قه�ذا و". [ال�دائم الص�مد"بلف�ظ  ،الحس�ن عن معمرأبي عاصم عن 

  ].مْعمرا لم يلق الحسن
بلف�ظ  قتادة، عن معمرمن طريق وهو قول قتادة، كما تقدم قريبا، ورواه الطبري 

ورواه أبو الش�يخ م�ن  ].قتادةمنقطع ألن مْعمرا لم يلق  الطريقهذا و". [الدائم الصمد"
الص�مد الب�اقي بع�د خلق�ه "، بلف�ظ طريق سوار ب�ن مص�عب ع�ن القاس�م ب�ن الولي�د عن�ه

 ].سوار بن مصعب متروك الحديث. ["الذي قد انتهى سؤدده
رواه اب���ن أب���ي عاص���م : ذي ال يأك���ل الطع���اموهن���اك ق���ول راب���ع أن الص���مد ال���

والطبري وابن أبي حاتم والبيهقي في األسماء والص�فات م�ن ط�رق ع�ن إس�ماعيل ب�ن 
وه�ذا س�ند . "أُخب�رت أنَّ "، وفي واحد منه�ا بزي�ادة ف�ي أول�ه ه�ي أبي خالد عن الشعبي

ورواه البيهقي في األسماء والصفات من طري�ق ش�عبة ع�ن أب�ي رج�اء محم�د  .صحيح
ورواه ابن أب�ي ح�اتم . ، وسنده جيد"مالذي ال يطعَ "سيف األزدي عن الحسن، بلفظ بن 

حف�ص . [من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان ع�ن عكرم�ة به�ذا اللف�ظ
 ]. بن عمر بن ميمون العدني ضعيف

رواه اب��ن أب��ي ح��اتم م��ن : وهن��اك ق��ول خ��امس أن الص��مد ال��ذي ل��م يل��د ول��م يول��د
ر الص�غاني ع�ن أب�ي جعف�ر ال�رازي عيس�ى ب�ن أب�ي عيس�ى ع�ن طريق محمد بن ميس�

. محمد بن ميس�ر الص�غاني ض�عيف. [الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب
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الربيع بن أنس من الرواة . أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى صدوق ثقة فيه لين
 ثق�ةبص�ري  أب�و العالي�ة الري�احي ُرفي�ع ب�ن مه�ران. عن أنس ب�ن مال�ك، وه�و ص�دوق

� 93م�ات س�نة  ورواه الطب�ري ع��ن محم�د ب��ن حمي�د ع�ن مه��ران ع�ن أب��ي  ].روق��د ُعمِّ
محم��د ب��ن حمي��د . [جعف��ر ال��رازي ع��ن الربي��ع ب��ن أن��س ع��ن أب��ي العالي��ة موقوف��ا علي��ه

ورواه اب�ن أب�ي ح�اتم ع�ن كثي�ر ب�ن ]. مه�ران ب�ن أب�ي عم�ر ص�دوق في�ه ل�ين. ض�عيف
ف��ر ال��رازي ع��ن الربي��ع ب��ن أن��س ش��هاب ع��ن محم��د ب��ن س��عيد ب��ن س��ابق ع��ن أب��ي جع

محم�د ب�ن س�عيد ب�ن س�ابق . كثير بن شهاب المذحجي القزوين�ي ص�دوق. [موقوفا عليه
  .والطريق األخير هو المحفوظ]. ثقة

م�ن طري�ق أب�ي  رواه ابن أبي عاصم والطبري والبيهقي في األسماء والصفاتو
أب��و معش��ر . [120الم��دني الت�ابعي المت��وفى س�نة  ظ��يرَ معش�ر ع��ن محم�د ب��ن كع�ب القُ 
 ]. 170مات سنة  ضعيفالمدني نجيح بن عبد الرحمن السندي 

: ول�م يخ�رج م�ن ش�يء ل�م يخ�رج من�ه ش�يء ال�ذيوهناك قول سادس أن الص�مد 
 أب�ي ع�ن معم�ر ع�ن ظهي�ر بن الحكم ـ كما ذكره ابن تيمية ـ من طريق الطبراني اهرو
 يل�د ل�م ال�ذي ش�يء م�ن يخ�رج ول�م شيء منه يخرج لم الذي الصمد" :قالأنه  كعب بن
رواه ابن أبي عاصم والطبري وابن أب�ي ح�اتم و]. الحكم بن ظهير متروك. ["يولد ولم

. "ال�ذي ال يخ�رج من�ه ش�يء"بلف�ظ  أب�ي رج�اء ع�ن عكرم�ةوأبو الشيخ من طرق ع�ن 
 ]. 132أبو رجاء محمد بن سيف بصري ثقة مات سنة [

 األحبار كعب وعن علي عن روىويُ : [فقال بعض األقوالونقل ابن تيمية 
 الرغائب في إليه المقصود هو" أيضا السدي وعن ،"أحد خلقه من يكافئه ال الذي"

 المحتاج أحد كل عن المستغني هو" هريرة أبي وعن ،"المصائب عند به والمستغاث
  .]"أحد كل إليه

 : هذه األقوالالكالم في ـ خالصة 

ي معناه لم يصحَّ عن أحد أو ما ف له جوف ال الذي هو الصمد أنالقول األول ب
من الصحابة، وصحَّ عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطية العوفي والحسن البصري 

  .من التابعين والضحاك بن مزاحم

 :أو م�ا ف�ي معن�اهالح�وائج  في إليه صمديُ  الذي السيدالقول الثاني بأن الصمد هو 
ل ش�قيق ب�ن س�لمة إسناداه عن ابن مسعود وابن عباس فيهم�ا ل�ين، وص�حَّ ع�ن أب�ي وائ�

 . وإبراهيم النخعي من التابعين
القول الثالث بأن الصمد هو الباقي بعد خلقه صحَّ عن الحسن وقتادة من 

  .التابعين

 القول الرابع بأن الصمد هو الذي ال يأكل الطعام صحَّ عن الشعبي والحسن
  .من التابعين
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عن الربيع بن أنس القول الخامس بأن الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد صحَّ 
 .من التابعين

القول السادس بأن الصمد هو الذي ال يخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء 
 .من التابعينعكرمة صحَّ عن 

اآلثار المروية في تفسير المطلب الثاني في نقل بعض كالم ابن تيمية حول 
 :والتعليق عليه اسم هللا الصمد

 نه�اأ ظ�نيُ  ق�د ،متعددة أقوال للسلف فيه صمدال واالسم" :رحمه هللا قال ابن تيمية
 ه�و الص�مد أن أح�دهما :ق�والن منها والمشهور ،صواب كلها بل ،كذلك وليس ،مختلفة

 ق�ول ه�و واألول ،الح�وائج ف�ي إلي�ه ص�مديُ  ال�ذي الس�يد أن�ه والث�اني ،ل�ه جوف ال الذي
 م�ن ائف�ةط ق�ول والث�اني ،اللغ�ة أه�ل م�ن وطائف�ة والت�ابعين الص�حابة م�ن الس�لف أكثر

 األول عل�ى وه�و جميع�ا للق�ولين يش�هد واالش�تقاق ،اللغ�ويين وجمه�ور والخلف السلف
، وف��ي 511/ 1: بي��ان تلب��يس الجهمي��ة. 215ـ  214/ 17: مجم��وع الفت��اوى[ ".أدل

 الص��حابة ع��ن الثابت��ة باألس��انيد رووا وق��د[: وق��ال ].55ـ  54/ 3: الطبع��ة األخ��رى
 علي�ه التف�رق امتن�اع تستلزم الصفة هذهو... ، "هل جوف ال الذي" الصمد في والتابعين

 جس��م أن��ه ف��ي ب��ه جـُ ت��احْ  م��ا وه��و ،الص��مدية ين��افي ذل��ك إذ ،ش��يء من��ه يخ��رج وأن
 ]. 51ـ  50/ 2: ، وفي الطبعة األخرى49ـ  48/ 1: بيان تلبيس الجهمية[ ."تمَ صْ مُ 

 : لي على كالم ابن تيمية ملحوظات
 ول��يس مختلف��ة نه��اأ ظ��نيُ  ق��د متع��ددة الأق��و للس��لف في��ه الص��مد واالس��م"قول��ه ـ�� 

  .، ألنها ليست بمعنى واحدالمعنى ليس بصحيح، فهي مختلفة :"كذلك
ليس له عليه دليل، فمجرد ثبوت قول ما عن بعض " صواب كلها بل"قوله ـ 

إذا كان في الفقه، وفي العقيدة من باب أولى،  صوابهالتابعين ال يُعد دليال على 
جماعة منهم كانوا يسمعون من مسلمة أهل الكتاب وينقلون وخاصة إذا علمنا أن 

 . أقوالهم
 من السلف أكثر قول هو له جوف ال الذي هو الصمد أنالقول ب"قوله ـ 
صحَّ هذا عن أربعة من التابعين وصحَّ غيره غير صحيح، فقد " والتابعين الصحابة

ألنه قد صحَّ عنه  من األقوال عن ستة من التابعين، وهذا باستثناء الحسن البصري
 . ذلك القول وصحَّ عنه غيره

 ،الح�وائج ف�ي إلي�ه ص�مديُ  ال�ذي الس�يد والص�مد ل�ه جوف ال الذي الصمد"قوله ـ 
غي��ر ص��حيح، فاالش��تقاق ال  "أدل األول عل��ى وه��و ،جميع��ا للق��ولين يش��هد واالش��تقاق

  .يشهد للقول األول، بل للقول الثاني فقط
 والُمْص�َمتُ : "قال اب�ن منظ�ور ف�ي لس�ان الع�رب فأما ما يتصل بالقول األول فقد

 ُمْص�َمتٌ  وثوب ،هـُ إِْغالق أُْبِهمَ  قد ُمْبهَم ُمْصَمتٌ  لٌ ـْ فـُ وق ُمْصَمتٌ  وبابٌ  ،له َجوفَ  ال الذي
 ق�ال ،غي�ُره يخالط�ه ال ك�ان إِذا ُمْص�َمتٌ  يٌ ـْ وَحل� ،آَخ�رُ  ل�ونٌ  يُخالط�ه ال واح�دٌ  ل�ونٌ  لونُه
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كُ  فم�ا البسه على نَِشبَ  قد معناه تٌ ُمْصمَ  يٌ ـْ َحل عبيد بن أَحمد  مث�لُ  َزْعَزعُ ـَ يَت� وال يَتح�رَّ
ْمل  ُمْص�َمتاً  وأَلف�اً  ك�امالً  أَلف�اً  فالن�اً  أَعطي�تُ  السكيت ابنقال  ،أَشبههما وما والَحْجل جـُ الدُّ
 ".الُمْصَمت في لغة والُمْصَمدُ : "وقال ".واحد بمعنىً  َرعَ ـْ أَق وأَلفاً 

ُمْصَمت أو الُمْصَمد إن قلنا بأنها لغ�ة ف�ي المص�مت، ول�م فهذا كله كما ترى في ال
أجد في كتب اللغة ما يشهد الستعمال المشتقات من لفظ الص�مد بمعن�ى ال�ذي ال ج�وف 

أجد عند عالم من علماء اللغة أن العرب استعملوا كلمة الصمد به�ذا المعن�ى له، كما لم 
 . وه من أهل الكتابربما تلق نالذي قبل هذا التفسير من أولئك التابعين

 َص��َمَده: "ق��ال اب��ن منظ��ور ف��ي لس��ان الع��ربوأم��ا م��ا يتص��ل ب��القول الث��اني فق��د 
د وبي�ت...  ،قََص�َده كالهم�ا إِليه وَصَمد َصْمداً  يَْصِمُده  ... ،صودـْ َمق� أَي بالتش�ديد ُمَص�مَّ
َمد ،أَْسنََده األََمر إِليه وأَْصَمدَ  يِّدُ  بالتحريك والصَّ  ،أَم�ر دون�ه ضىـْ يُق� ال يالذ الُمطاع السَّ

 ،سوتقدَّ  تعالى صفاته من :َمدوالصَّ  ... ،َصدُ ـْ يُق أَي ،الحوائج في إِليه يُْصَمدُ  الذي وقيل
 ،ل�ه َج�ْوفَ  ال ال�ذي الُمْصَمتُ  هو وقيل ،هغيرُ  فيها ضِ ـْ يَق فلم األُمور إِليه أُْصِمَدتْ  ألَنه

ن أن ه�ذا ه�و المعن�ى ال�ذي من�ه فم�ن الواض�ح الب�يِّ ". وج�ل ع�ز هللا على يجوز ال وهذا
  .اشتقاق كلمة الصمد

: ف��ي جمه��رة اللغ��ة 321ق��ال أب��و بك��ر محم��د ب��ن الحس��ن ب��ن دري��د المت��وفى س��نة 
��َمد"  ق��ولهم م��ن ،األم��ور ف��ي المقص��ود المص��مود فق��الوا ،تفس��يره ف��ي اختلف��وا والصَّ

َمد قوم وقال ،عبيدة أبو قال هكذا ،قصدته أي صمدته،  واألول ،هل� ج�وفَ  ال ال�ذي الصَّ
  ."أعلم وهللا وأعرف، اللغة في أعلى

ف�ي كتاب�ه الزاه�ر ف�ي  328وقال أبو بكر محمد بن القاسم األنباري المتوفى سنة 
: أق�وال ةثالث تفسيره وفي ،وجل عز هللا أسماء من اسم الصمد : "معرفة كلمات الناس

 ع�ن وي�روى ،ع�مطيُ  وال يطع�م وه�و ثن�اؤه ج�ل ق�ال كم�ا مطَع�يَ  ال الذي الصمد قوم قال
 اخ�تالف ال أجمع�ون اللغ�ة أه�ل وق�ال، له جوف ال الذي الصمد السدي وقال، األعمش

 الن�اس إلي�ه يص�مد ال�ذي أح�د فوق�ه ل�يس ال�ذي السيد العرب عند الصمد :ذلك في بينهم
  ".وأمورهم حوائجهم في

 ح�دثنا: "ف�ي األم�الي 356إسماعيل بن القاسم المتوفى سنة قال أبو علي القالي و
 م��ن جماع�ة ق�ال :أق��وال ثالث�ة الص�مد وج�ل ع��ز قول�ه ف�ي :ق�ال األنب��اري ب�ن بك�ر أب�و

 ق�ال". أم�ورهم ف�ي الن�اس إلي�ه يص�مد ألن�ه أح�د فوق�ه ليس الذي السيد الصمد اللغويين
  ".واللغة شتقاقاال في يصح الذي القول وهذا" :علي أبو

 ه�ذيب اللغ�ةف�ي ت 370المت�وفى س�نة  األزه�ري األزه�ر بن أحمد بن محمدوقال 
 تك�ون أن يج�وز كله�ا الص�فات وه�ذه": بعد أن ذكر المعاني المروية في تفسير الصمد

 . ولم أجد هذا عند غير األزهري من أئمة اللغة ."وعز جل ل
 أب�وق�ال : "ف�ي الص�حاح 393وقال إسماعيل ب�ن حم�اد الج�وهري المت�وفى س�نة 

 م��ن والمص��مت. غالق��هإ أبه��م ق��د: مص��مت وب��اب. ل��ه ج��وف ال ال��ذي المص��مت: عبي��د
 المرتف�ع المك�ان: دمْ الَص�: "وق�ال". آخ�ر ل�ون لونه يخالط ال كان لون أيَّ  البهيم: الخيل

 عف��اص: والص��ماد. ل��ه ج��وف ال ال��ذي وه��و المص��مت، ف��ي لغ��ة: والمص��مد. الغل��يظ
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 ف��ي إلي��ه ص��مديُ  ألن��ه الس��يد،: دمَ والَص��. قص��ده أي ص��مدا، يص��مده وص��مده. الق��ارورة
  ."مقصود أي بالتشديد، دمصمَّ  وبيت. الحوائج
 الص�اد: "في كتاب�ه معج�م مق�اييس اللغ�ة 395قال أحمد بن فارس المتوفى سنة و
 الص�مد: ف�األول، الش�يء ف�ي الص�البة واآلخ�ر القص�د، أحدهما: أصالن والدال والميم
 ،األم��ور ف��ي إلي��ه قص��ديُ  س��يدا ك��ان إذا مص��مد، وف��الن ،ص��مدا ص��مدته يق��ال ،القص��د
  ".والطلب بالدعاء عباده إليه يصمد ألنه الصمد ثناؤه جل وهللا ،أيضا وصمد
 الس�يد والص�مد: "ف�ي المحك�م 458عل�ي ب�ن أحم�د المت�وفى س�نة يده قال ابن ِس�و
 م�ن والص�مد ،الح�وائجي ف� إلي�ه ص�مديُ  ال�ذي وقي�ل ،أم�ر دون�ه قضىيُ  ال الذي المطاع
 المص�مت ه�و ي�لوق ،غي�ره فيه�ا يق�ض فلم األمور إليه صمدتأُ  ألنه ،وعز جل صفاته

 وقي�ل ،يطعم ال الذي الصمد وقيل ،وجل عز هللا على يجوز ال وهذا ،له جوف ال الذي
  ".خلقه فناء بعد الدائم الصمد وقيل ،السؤدد إليه ينتهي الذي السيد الصمد

 س�نة المت�وفىي ص�فهاناأل بالراغ�ب المع�روف محمد بن الحسين القاسم وأبوقال 
 مر،األ في إليه صمديُ  يالذ السيد الصمد: "نآالقر يبغر في المفرداتفي كتابه  502
  ".بأجوف ليس يالذ الصمد وقيل

بأن االشتقاق يش�هد للق�ولين جميع�ا ق�ول باط�ل م�ن قول ابن تيمية أن بهذا تبين فـ 
 "أدل األول عل�ى وه�و"حيث اللغة، ألن�ه ال ي�دل عل�ى الق�ول األول أص�ال، وأم�ا قول�ه 

 . البطالن فهو أظهر في
 ال ال�ذي الص�مد ف�ي والت�ابعين الص�حابة ع�ن الثابت�ة باألس�انيد رووا وق�د" قولهـ 

، كم�ا تق�دم ف�ي تخ�ريج غير صحيح، فإنه ليس بثابت عن أح�د م�ن الص�حابة "له جوف
 . تلك األقوال ودراسة أسانيدها

 ذل�ك إذ ،ش�يء من�ه يخ�رج وأن علي�ه التف�رق امتن�اع تس�تلزم الص�فة ه�ذه"ـ قوله 
ك�الم واض�ح ف�ي التجس�يم، " مص�مت جس�م أن�ه ف�ي ب�ه جـُ ت�احْ  ام وهو ،الصمدية ينافي

يس�تحيل أن تتف�رق أبعاض�ه وتنفص�ل له أبع�اض ولك�ن ألنه يعني أن هللا تبارك وتعالى 
، !!وكأن��ه ج��ل وع��ال مرك��ب م��ن أج��زاء ع��ن بعض��ها، وأن تفرقه��ا ين��افي الص��مدية، 

ذكره ف�ي مع�ِرض هو في العقيدة، وقد " مصمت جسم أنه في به جـُ تاحْ  ما وهو"وقوله 
 . !فهل هذه هي عقيدة السلف ؟ !!.اإلقرار ولم يعلق عليه 

رحم�ه هللا يب�ين ف�ي مواض�ع عدي�دة حقيق�ة  إن اب�ن تيمي�ة"قال الباح�ث الث�اني  لقد
ب�ه ح�ق  ، فإن أري�دَ من المصطلحات التي يُستفسر عنها وأنه ـ التجسيمـ هذا المصطلح 
لذي يُ�راد ب�ه ح�ق اولم يبين لنا ما الوجه  ،"بله، وإن أريد به باطل لم نقأثبتنا ذلك الحق

يكون البن تيمية في توضيح ه�ذا ك�الم  ربماومن لفظة الجسم وما الذي يُراد به باطل، 
يوض�ح المس�ألة، ف�القول بأن�ه جس�م يج�وز علي�ه ه هن�ا كالملكن وفي أكثر من موضع، 
علي�ه التف�رق  شيء مرفوض عنده، وأما القول بأنه جس�م يمتن�ع هالتفرق وأن يخرج من

ث�م ي�أتي م�ن يق�ول لن�ا إن اب�ن تيمي�ة ال يمي�ل إل�ى !!!. فيبدو أن ه�ذا ه�و المقب�ول عن�ده 
أن هللا تب�ارك ب�ه عن�ى ال�ذي يُ ويبدو أن المراد هو أن�ه ال يمي�ل إل�ى التجس�يم !!  التجسيم
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س��بحانه وتع��الى عم��ا !!!. وتع��الى ل��ه أبع��اض يمك��ن أن تتف��رق وتنفص��ل ع��ن بعض��ها 
 . يقولون

واس�تحالِة أن أن يك�ون هللا تع�الى جس�ما،  بص�دد بي�ان األدل�ة عل�ى اس�تحالةِ لست 
يُوصف بأنه يجوز أو يستحيل عليه التفرق، فمن المقطوع به والمجمع علي�ه أن�ه من�زه 

 . عن ذلك
اب��ن تيمي��ة ال "إن ق��ولي ف��ي كت��اب عقائ��د األش��اعرة : ولك��ن أق��ول للباح��ث الث��اني
، ال�ذي يعب�ر ع�ن موق�ف اب�ن تيمي�ة م�ن التجس�يمهو " يصرح بالتجسيم ولكن يميل إليه

 . فتأمل. بما ينقضه ولم تأتِ 
 :لتجسيملالقرينة الثالثة على ميل ابن تيمية 

 ،اص�طالحية ألف�اظ ذل�ك ونح�و زوالمتحيِّ� ضرَ والَع� الجس�م لف�ظ: "ابن تيمي�ة قال
 وال بنف��ي ال هللا ح��قف��ي  ذل��ك ف��ي يتكلم��وا ل��م واألئم��ة الس��لف أن م��رة غي��ر ق��دمنا وق��د

 النف��اة م�ن ب�ذلك والمتكلم�ون ،ال��ذم غاي�ة وذم�وهم ب�ذلك الك��الم أه�ل عواب�دَّ  ب�ل ،بإثب�ات
 ذم��وا وإنم��ا ،المجس��مة واذم�� وال ،مجس��م بأن��ه أح��دا الس��لف م��ن أح��د ي��ذمَّ  ول��م ،أش��هر

 كص��فات ص��فاته يقول��ون ال��ذين المش��بهة أيض��ا وذم��وا ،وغي��ره ل��ذلك النف��اة الجهمي��ة
 م�ن األلف�اظ ه�ذه ف�ي ما ذلك ونحو ضرَ والعَ  الجسم للفظ ذمهم أسباب ومن ،المخلوقين

/ 2: ، وف��ي الطبع��ة األخ��رى100/ 1: بي��ان تلب��يس الجهمي��ة[ ".الح��ق ول��بس االش��تباه
105 .[ 

 م�ن األلفاظ هذه في ما ذلك ونحو ضرَ والعَ  الجسم للفظ ذمهم أسباب ومن"فقوله 
الواض�ح أن ذمه�م وم�ن إق�رار ب�أنهم ك�انوا ي�ذمون لف�ظ الجس�م،  "الح�ق ول�بس االشتباه

 وال مجس�م بأن�ه أح�دا الس�لف م�ن أح�د ي�ذمَّ  ول�م"وقوله للفظ الجسم يشمل ذم المجسمة، 
وه�ذا مخ�الف دفاع عن المجس�مة ب�أنهم ليس�وا م�ذمومين عن�د الس�لف، " المجسمة واذم

  .معنى لدفاع عن المجسمةكان لولوال ميله للتجسيم لما لما قبله، 
 :مية للتجسيمالقرينة الرابعة على ميل ابن تي

 ويط�وي القيام�ة، ي�وم األرض وتع�الى تب�ارك هللا يق�بض"ذكر اب�ن تيمي�ة ح�ديث 
 ف�ي م�روي والح�ديث: [ث�م ق�ال ،"األرض؟ ملوك أين الملك أنا يقول ثم بيمينه، السماء

 يق�بض" :عب�اس اب�ن وق�ال بعض�ا، بعض�ها يص�دق بألف�اظ وغيرها والمسانيد الصحيح
 السبع واألرضون السبع السموات ما" :عنه لفظ وفي ."بيده طرفاهما رىيُ  فما عليهما

 ف�ي معروف�ة اآلث�ار وه�ذه ."أح�دكم ي�د في كخردلة إال الرحمن بيد بينهن وما فيهن وما
 ]. 117/ 4: مجموعة الرسائل والمسائل[ .]الحديث كتب

مروي�ا فلم أقف علي�ه  "بيده طرفاهما رىيُ  فما عليهما يقبض"أما قول ابن عباس 
: عب�اس اب�ن ق�ال: ب�ن س�ليمان البلخ�ي ب�ال إس�ناد، ق�المقات�ل ه ف�ي تفس�ير ، ووجدتبسند

وه�ذه ص�ورة  ".قبض�ته م�ن طرفه�ا رىيُ� فم�ا جميعاً  واتاوالسم األرض على يقبض"
تجسيمية تشير إلى أن األرض والسماوات تكون في قبضة هللا تعالى وال يُ�رى طرفه�ا 

وإي��راد ه��ذا األث��ر م��ن  ،!! م��ن قبض��ته، لكونه��ا أص��غر م��ن قبض��ة ال��رحمن ج��ل وع��ال
 اآلث�ار وه�ذه"ه مع الص�حاح ومحاول�ة تثبيت�ه بقول�ه رُ تفسير مقاتل المتهم بالتشبيه وحشْ 

360



92 
 

ولوال ميله للتجسيم لما ك�ان إلي�راده ، أمر يدعو إلى العجب" الحديث كتب في معروفة
  .معنى

 :القرينة الخامسة على ميل ابن تيمية للتجسيم
ف��ي كتاب��ه تأوي��ل أن��ه ق��ال اب��ن قتيب��ة  يعل��ى ع��نالقاض��ي أب��ي  ع��ناب��ن تيمي��ة نق��ل 

 ف��إذا" ق��ال كم��ا ،اس��تقر أي "اس��توى الع��رش عل��ى ال��رحمن" قول��ه[مختل��ف الح��ديث 
ونق��ل ع��ن القاض��ي ع��ن عب��د  .]اس��تقررت أي "الفل��ك عل��ى مع��ك وم��ن أن��ت اس��تويت

، وف��ي 434/ 1: بي��ان تلب��يس الجهمي��ة[ .ول��م يتعقب��ه". قع��د: اس��توى"الوه��اب أن��ه ق��ال 
 ]. 404/ 5: وىمجموع الفتا. 468/ 2: ألخرىالطبعة ا

 م�ن تابعه ومن المبارك بن هللا عبد وقال"َمْنكي أنه قال ـَ لـَ الط ونقل عن أبي عمر
مجم��وع [ .ول��م يتعقب��ه. "اس��تقر الع��رش عل��ى اس��توى معن��ى إن: كثي��ر وه��م العل��م أه��ل

ن حي�ث والصحيح عن ابن المبارك هو ما ذكره الترمذي ف�ي الس�ن]. 519/ 5: الفتاوى
 أن�س ب�ن ومال�ك الث�وري س�فيان مث�ل األئم�ة م�ن العل�م أهل عند هذا في والمذهب"قال 
 ه�ذه روىـُ ت� ق�الوا ث�م األشياء هذه رووا أنهم وغيرهم ووكيع عيينة وابن المبارك وابن

 ه�ذه روىـُ ت� أن الح�ديث أه�ل اخت�اره ال�ذي وه�ذا ،كي�ف قاليُ  وال بها ونؤمن األحاديث
 أه�ل أم�ر وه�ذا ،كي�ف ق�اليُ  وال وهمـَ ت�ـُ ت وال فسرـُ ت� وال به�ا نمَ ؤويُ� جاءت كما األشياء

 ". إليه وذهبوا اختاروه الذي العلم
 ق�ال": }الع�رش على استوى ثم{ تعالى قوله تفسير فيأنه قال  البغوي نقل عنو
وق�ول الكلب�ي ه�و  ].400/ 16: مجم�وع الفت�اوى[ .ولم يتعقب�ه. "استقر: ومقاتل الكلبي

 محم�دعباس، فق�د رواه البيهق�ي ف�ي األس�ماء والص�فات م�ن طري�ق  مما ُروي عن ابن
 . عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي عن مروان بن

 ،محمد بن مروان بن عبد هللا الس�دي اتهم�ه ثالث�ة م�ن األئم�ة بالك�ذب أو الوض�ع
. والكلب�ي ه�و محم�د ب�ن الس�ائب ب�ن بش�ر الكلب�ي وق�د اتهم�ه أربع�ة م�ن األئم�ة بالك��ذب

ن�ا ع�ن الكلب�ي ه�و م�ن رأي�ه ال م�ن روايت�ه، وم�ع ذل�ك ف�ال ينبغ�ي الس�كوت والمنقول ه
: ق�ال في�ه اب�ن حب�انبالك�ذب، و األئم�ة اتهمه سبعة م�نفقد بن سليمان مقاتل أما و. عليه

 يش�به مش�بها وك�ان ،كت�بهم يواف�ق ال�ذي الق�رآن عل�م والنص�ارى اليهود عن يأخذ كان"
 ". بالمخلوقين وجل عز الرب

مثل هذه الروايات في تفسير االستواء باالستقرار والقعود إال  فهل السكوت على
 !. دليل على الميل للتجسيم ؟

 :القرينة السادسة على ميل ابن تيمية للتجسيم
 عن�ه تن�زه نق�ص وك�ل ،ب�ه أولى فالخالق لمخلوق ثبت كمال لك: [ابن تيميةقال 
 وأم�ه المس�يح ح�ق ف�يتع�الى هللا  وق�ال ...، ذل�ك ع�ن بتنزيه�ه أولى فالخالق المخلوق

 ي�أكالن كان�ا ص�ديقة وأم�ه الرس�ل قبل�ه م�ن خل�ت ق�د رس�ول إال مريم ابن المسيح ما"
 بطري�ق ذل�ك ع�ن تنزيهه على ذلك فدل ،األلوهية نفي على دليال ذلك فجعل ،"الطعام
 ف�الغني ،والش�رب األك�ل أعض�اء ه�ي ذل�ك ونح�و والطح�ال والكبد ،واألحرى األولى
 س�بحانه وه�و ،والفع�ل للعم�ل فإنها اليد بخالف ،ذلك آالت عن منزه ذلك عن المنزه
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 مم�ن أكم�لُ  يفع�ل أن يق�در فم�ن ،الكم�ال صفات من ذاك إذ ،والفعل بالعمل موصوف
 ،وأس�بابه ذلك آالت وعن والولد الصاحبة عن منزه سبحانه وهو ،الفعل على يقدر ال

 بخ�الف ،س�بحانه عن�ه ن�زهيُ  ال�ذي والعجز الضعف مستلزم هو والحزن البكاء وكذلك
  ].86/ 3: مجموع الفتاوى[". الكمال صفات من فإنه ،والغضب الفرح

ال دليل عليه إال إذا ك�ان الخ�الق " به أولى فالخالق لمخلوق ثبت كمال لك"قوله 
، وهللا ج��ل وع��ال متص��ف بالكم��ال المطل��ق ال��ذي ال !، وهيه��ات!م��ن ج��نس المخل��وق

، !ب��ه أول��ى فالخ��القال ثب��ت للمخل��وق يداني��ه في��ه مخل��وق مثق��ال ذرة، ول��يس ك��ل كم��
فالمخلوق الذي له زوجة أكمل ممن ال زوجة له، والذي له أوالد أكم�ل مم�ن ل�يس ل�ه 

ولق��د أرس��لنا رس��ال م��ن قبل��ك "م��ن س��ورة الرع��د  38ذل��ك، وق��د ق��ال تع��الى ف��ي اآلي��ة 
، فه��ذه ص��فة كم��ال ف��ي أكم��ل المخل��وقين، وه��م األنبي��اء "وجعلن��ا له��م أزواج��ا وذري��ة

الكرام، عليهم صلوات هللا وس�المه، فه�ل ُيتص�ور ف�ي العق�ل أن الخ�الق ج�ل  والرسل
 . تعالى هللا عن ذلك علوا كبيرا!! جالله يجوز عليه هذا الوصف ؟

ب�ذلك ع�ن س�يدنا  األلوهي�ة نف�ي عل�ى "الطعام يأكالن كانا"استدالله بقوله تعالى 
، !ل م�ا ف�ي اآلي�ة ؟عيسى ابن مريم وأمه عليهما السالم صحيح، ولكن هل هذا ه�و ك�

، أليس�ت !هل كل ما تعنيه هو أنهما كانا يأكالن الطع�ام وأن هللا تع�الى بخ�الف ذل�ك ؟
اآلي��ة الكريم��ة تش��ير إل��ى أنهم��ا أجس��ام مفتق��رة إل��ى م��ا يحتاج��ه الجس��م وأن هللا تع��الى 

 !. بخالف ذلك كله ألنه ليس بجسم وألنه هو الغني ؟
والطح�ال ألن�ه من�زه ع�ن األك�ل والش�رب، ابن تيمي�ة ين�زه هللا تع�الى ع�ن الكب�د 

 اليد بخالفذا عنده وه ،وأسبابه ذلك آالت وعن والولد الصاحبة عنهللا تعالى  نزهوي
، وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا الك�الم ال نج�ده وال نج�د م�ا يش�بهه ف�ي والفع�ل للعم�لالتي هي 

ض ف�ي كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الكرام، فما ال�ذي ي�دعوه للخ�و
لة لألعضاء في جسم اإلنسان ؟ ه هللا تع�الى ع�ن !هذا سوى الصورة المتخيَّ ، وليت�ه ن�زَّ

الجسمية ولوازم الجسمية، وليته فهم النص�وص بفه�م م�ن يت�ذوقون لس�ان الع�رب م�ن 
 . أئمة السلف الصالحين

، الفع�ل عل�ى يق�در ال مم�ن أكم�لُ  يفع�ل أن يق�در م�نثم إن�ه يق�رر ف�ي كالم�ه أن 
الخ��الق ال��ذي يق�ول للش��يء ك��ن فيك�ون وه��و غن��ي ع�ن آل��ة العم��ل : أكم�ل ولك�ن أيهم��ا

 !. والفعل أو الذي ال يخلق بغير آلة العمل والفعل التي هي اليد ؟
 ص��فات م��ن وأنهم��ا والغض��ب الفرحم��ا ال��ذي يعني��ه ب��أن هللا تع��الى ُيوص��ف ب��

ذ قال ل�ه إ{، وكال الوصفين ليسا من صفات الكمال بإطالق، فقد قال تعالى !!؟ الكمال
، وذكر الفرح في عدة آيات في معرض ال�ذم، }قومه ال تفرح إن هللا ال يحب الفرحين

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مس�ته ليق�ولن ذه�ب الس�يئات عن�ي إن�ه {منها قوله تعالى 
 ". ال تغضب"، وقال رجل للنبي صلى هللا عليه وسلم أوصني فقال له }ِرح فخورـَ لف

 :يل ابن تيمية للتجسيمالقرينة السابعة على م
 يك�ون أن تع�الى هللاِ  تن�زهُ  به�ا عل�ميُ  والعقلي�ة الشرعية األدلة فهذه: [قال ابن تيمية

 بقول�ه ذل�ك عل�ى المس�تدل لك�ن ،المخلوق�ات م�ن غيره�ا أو اآلدمي�ين أجساد جنس من
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 ،ض�عيفة بحج�ة اس�تدل} خ�وار ل�ه جس�دا عجال حليهم من بعده من موسى قوم واتخذ{
 الم��راد فل��يس...  الب��دن ه��و الجس��د إن وغي��ره الج��وهري ق��ال ق��د ك��ان نوإ الجس��د ف��إن

 اآلدميين بدن مثل بدنا له أن العجل من المراد فليس ،هذا وال هذا ال القرآن في بالجسد
 الجس�د ب�ه راديُ� الق�رآن ف�ي وه�و...  ،ك�ذلك يك�ن ل�م العج�ل ف�إن ،البق�ر كأبدان بدنا وال
 ل�ه جس�دا عج�ال{ تع�الى وق�ال...  ،فيه حياة ال ذيال أو ،المتكاثف المتالصق تمَ صْ المُ 

 يق�ل ولم ،خورة خار فيه حياة ال إنه قاليُ  وقد ،له جوف ال تمَ صْ مُ  عجل كأنه ،}خوار
 وه�و بدن�ه ه�و جس�د ل�ه عج�ل ك�ل أن المعل�وم م�ن ألن�ه ،جسم له بدن له جسد له عجال

 س��داج ك��ان أخرج��ه م��ا أن والمقص��ود ،روح في��ه جس��د المع��روف والعج��ل ،جس��مه
 أن�ه ويرُ  وق�د ،والحرك�ة الحياة مسلوب كان وأنه هنقصُ  تبين حتى فيه روح ال متاصْ مُ 

 بص�فات موص�وفا ك�ان جرَ ْخ�المُ  أن نب�يَّ  س�بحانه هللا ولك�ن...  ،واح�دة خ�ورة خار إنما
 فل�م ،}س�بيال يه�ديهم وال يكلمه�م ال أن�ه ي�روا أل�م{ ق�ال س�بحانه أن�ه ذلك يحقق ،النقص

 يه�ديهم وال يكلمه�م ال أنه{ به عابه فيما ذكر ولكن ،جسد ذا كونه به عابه فيما يذكرْ 
 عل�ى ت�دل اآلي�ة أن ل�مفعُ  ،ذل�ك ل�ذكر ونقص�ا عيبا بدن ذا كونه مجردُ  كان ولو ،}سبيال
مجم��وع []. ونق��صٌ  عي��بٌ  ب��دن ذا الش��يء ك��ون أن عل��ى به��ا يح��تج م��ن حج��ة نق��ص

 ومحم�د وموس�ى إلبراهيم نالمتبعو والجماعة السنة وأهل": قالو]. 220/ 5: الفتاوى
 ورحمت��ه ومحبت��ه هللا تكل��يم م��ن أثبت��وه م��ا يثبت��ون أجمع��ين عل��يهم وس��المه هللا ص��لوات

 األجس�اد مش�ابهة ع�ن وينزهون�ه ،األعل�ى والمث�ل الحس�نى األس�ماء م�ن ل�ه ما وسائر
 ]. 208/ 16: مجموع الفتاوى[ ".فيها حياة ال التي

 م��ن غيره��ا أو اآلدمي��ين أجس��اد ج��نس م��ن يك��ون أنع��ن  تع��الىفه��و ين��زه هللا 
 ع�ن الث�انيه ف�ي ال�نص وينزه�، بإطالق لكن ال ينزهه عن أن يكون جسدا، المخلوقات

وم��ن ، ، وال ينزه��ه ع��ن مش��ابهة األجس��اد ب��إطالقفيه��ا حي��اة ال الت��ي األجس��اد مش��ابهة
، وفي�ه ]215/ 5: ف�ي مجم�وع الفت�اوى[، "الع�ام نفيُ  الخاص نفي من يلزم وال"أقواله 
ل�ق، ث�م إن�ه ص�رح ب�أن اإلل�ه إذا ك�ان ذا إلى أنه ال يلزم من نفي المقيد نف�ُي المطإشارة 

ف�ي إبط�ال هللا تع�الى إللهي�ة جسد وبدن فإن هذا ليس عيبا وال نقصا فيه، وذل�ك إذ ق�ال 
 فيم�ا ذك�ر ولك�ن ،جس�د ذا كون�ه ب�ه عاب�ه فيم�ا ي�ذكرْ  فل�م": العجل الذي اتخذه السامري

 ونقص�ا عيب�ا ب�دن ذا كون�ه مج�ردُ  ك�ان ولو ،}سبيال يهديهم وال يكلمهم ال أنه{ به عابه
 ذا الش�يء ك�ون أن عل�ى به�ا يح�تج م�ن حج�ة نق�ص عل�ى تدل اآلية أن لمفعُ  ،ذلك لذكر
 ". ونقصٌ  عيبٌ  بدن

 م�ن حج�ةِ  صِ ـْ نق� عل�ى ت�دل اآلي�ة أن ل�مفعُ "أن يق�ول ـ كم�ا ه�و ظ�اهر ـ وم�راده 
، ألن الكالم هنا هو في دعوى إلهي�ة "صٌ ونق عيبٌ  بدن ذااإلله  كون أن على بها يحتج

لفظة اإلل�ه الت�ي يقتض�يها الس�ياق إل�ى لفظ�ة الش�يء؟ أي ل�َم ع�َدل ل عن عدَ  العجل، فلمَ 
 . الصواب الظاهر إلى التعمية؟ ال أدريعن 

وال شك في أن كون الشيء المخلوق ذا ب�دن ل�يس عيب�ا وال نقص�ا، ولك�ن الك�الم 
الكالم في اإلله، وما م�ن ش�ك ف�ي أن اإلل�ه الخ�الق  هنا ليس في الشيء المخلوق، وإنما

م�ن تش�تبه علي�ه ص�فات  ، إال عن�دونق�صٌ  عي�بٌ هو فيه  بدن ذا هكونال يكون ذا بدن، و
 . الخالق بالمخلوق

363



95 
 

 
 :ـ الوقفة الرابعة عشرة

ع ف�ي الحك�م عل�ى األش�اعرة ف�ي ": نقل الباحث الثاني عني أني قلت وقب�ل التس�رُّ
أن اب�ن تيمي�ة ك�ان  ؛ تص�ورْ مهم هللا وغفر لن�ا وله�م جميع�اً ـرح موقفهم من ابن تيمية ـ

؛ فه�ل ك�ان س�يكتفي ب�الحكم كلمة النافذة عل�يهم ف�ي ذل�ك الوق�توصاحب ال هو القاضيَ 
ب ش��يخ لق��د خيَّ��: "ث��م ق��ال". م��ا أظ��نُّ ذل��ك!!! ؟ عل��يهم بمث��ل ال��ذي حكم��وا ه��م ب��ه علي��ه

ه عن�دما تمك�ن م�نهم، فل�م يك�ن تس�امحة م�ع خص�ومبمواقف�ه الم اإلسالم رحمه هللا ظنك
 ". منه إال العفو والصفح

اب�ن  بعض أقوال العلم�اء ال�ذين تكلم�وا ف�ي مس�ألة عف�وإلى الباحث الثاني وأشار 
 .وصفحه عن خصومه تيمية

 : أقول
 رحم�ه تيمي�ة ب�ن ال�دين تق�ي الشيخ سمعت: ابن عبد الهادي في العقود الدرية قال

 ف�ي الحاض�رين ل�بعض فت�اوى جيب�ه من أخرج لشباكبا جلسا لما السلطان أن يذكر هللا
 الَم� عليهم شديدا حنقا عنده وأن مقصوده ففهمتُ " :قال ،بعضهم قتل في واستفتاه ،قتله

 م��دحهم ف��ي فش��رعتُ  ،الجاش��نكير بيب��رس ال��دين رك��ن المظف��ر المل��ك وب��ايعوا خلع��وه
 ف�ي فه�م أن�ا أم�ا ،دولت�ك في مثلهم تجد لم ذهبوا لو هؤالء وأن ،وشكرهم عليهم والثناء

  ".عليهم عنده ما نتُ وسكَّ  ،جهتي ومن حقي من حل
 دخ�ل ولم�ا: البرزال�ي ال�دين عل�م الش�يخ ق�ال: "ابن كثير في البداية والنهاية قالو

 تيمي�ة ب�ن ال�دين تق�ي الشيخ طلب إال دأب له يكن لم الفطر عيد يوم مصر إلى السلطان
 وص�وله بع�د ش�وال م�ن ي�وم ث�اني ف�ي إليه فوجه مبجال، مكرما معززا سكندريةاإل من

 م�ع وخ�رج، الش�هر ث�امن ي�وم ف�ي السلطان على الدين تقي الشيخ فقدم يومين، أو بيوم
 وتلق�اه فأكرم�ه الجمع�ة ي�وم بالس�لطان واجتم�ع يودعون�ه، س�كندريةاإل م�ن خل�ق الشيخ
 وبي�نهم، بين�ه وأص�لح والش�اميين، المص�ريين قض�اة في�ه حف�ل، مجل�س ف�ي إليه ومشى
 إلي�ه، يت�رددون والن�اس الحس�ين، مش�هد م�ن ب�القرب وس�كن الق�اهرة إل�ى لش�يخا ونزل
 وق�ع مم�ا ويتنص�ل إلي�ه يعت�ذر م�ن م�نهم والقض�اة الفقه�اء م�ن وكثي�ر والجن�د مراءواأل
  .ذانيآ من كل حاللت أنا فقال منه،

 م�ن لس�لطانا وب�ين بين�ه ك�ان م�ا ي�ذكر الدين تقي الشيخ وسمعت": قال ابن كثير
 قت�ل ف�ي الش�يخ اس�تفتى الس�لطان وأن فيه، جلسا الذي الشباك ذلك في انفردا لما الكالم
 م��ن عزل��هف��ي  بعض��هم فت��اوى ل��ه وأخ�رج في��ه، تكلم��وا ك��انوا م��ا بس��بب القض��اة بع�ض
 عل�ى ب�ذلك يحثه وأخذ أيضا، أنت وكوآذَ  عليك قاموا وأنهم الجاشنكير، ومبايعة الملك

 عزل�ه م�ن في�ه واس�عَ  ك�انوا م�ا بس�بب همعل�ي حنق�ه كان وإنما بعضهم، قتل في يفتيه أن
 والعلم��اء، القض��اة تعظ��يم ف��ي فأخ��ذ الس��لطان م��راد الش��يخ ففه��م الجاش��نكير، ومبايع��ة

 فق�ال .م�ثلهم بع�دهم تج�د ال ه�ؤالء قتل�ت إذا: ل�ه وق�ال بسوء، منهم أحدا ينال أن وينكر
 آذى وم�ن ،ح�ل ف�ي فه�و آذان�ي م�ن :الشيخ فقال .مرارا قتلك وأرادوا وكآذَ  قد إنهم :له
 الس�لطان عنهم حلم حتى به زال وما .لنفسي أنتصر ال وأنا منه، ينتقم فال ورسوله هللاَ 
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، وق�د 738علم الدين البرزالي هو القاسم بن محمد بن يوسف المتوفى س�نة [ ".وصفح
ش��يخنا وس��يدنا اإلم��ام العالم��ة األوح��د الق��دوة الزاه��د "وص��ف ش��يخه اب��ن تيمي��ة بقول��ه 

 "].لحافظالعابد الورع ا
 بع�ض قتل فيرحمه هللا ابن تيمية  الشيخ استفتىالرواية التي تقول بأن السلطان 

 ين�ال أن نك�رأو همتعظ�يم ف�ي أخ�ذن�ه وأوخلعوه وبايعوا غي�ره  فيه تكلموا الذين القضاة
 :من القرائن اعددحيث إنها تخالف فيها نظر، : بسوء منهم أحدا

 فأكرم��ه الجمع��ة ي��وم بالس��لطانلش��يخ ا واجتم��ع"ق��ول البرزال��ي مخالفته��ا لمنه��ا 
 بين��ه وأص��لح والش��اميين، المص��ريين قض��اة في��ه حف��ل، مجل��س ف��ي إلي��ه ومش��ى وتلق��اه
وهذا يعني أن السلطان هو الذي أص�لح بين�ه وب�ين القض�اة، ول�يس اب�ُن تيمي�ة  ".وبينهم

 .هللاوالبرزالي ال يُتهم في نقله عما وقع لشيخه رحمهما  .هو الذي سكَّن ما عنده عليهم
: ، فق�د ق�ال رحم�ه هللاب�ن حج�ر ف�ي ال�درر الكامن�ة ومنها مخالفتها لم�ا ج�اء عن�د

 توج�ه ث�م ،ش�رقي ببرج بسوحُ  ،صفر سلخ في إليها قلفنُ  ،سكندريةاإل إلى بنقله فأمر"
 موض�عه وك�ان ،طائف�ة بع�د م�نهم طائف�ة فتوجه�ت ،من�ه منع�وايُ  فلم أصحابه بعض إليه

 ت�اريخ ف�ي ذلك قرأت ،معه ويبحثون عليه نوويقرؤ يهإل يدخلون الناس فصار ،فسيحاً 
 ،بإحض�اره ف�أمر ،عنده فيه عفِ فشُ  ،السلطنة إلى الناصر عاد أن إلى يزل فلم لي،البرزا

 وب�ين بين�ه وأص�لح القض�اة وجم�ع فأكرم�ه ،تس�ع س�نة شوال عشر ثامن في به فاجتمع
  ...". ،تاب قد السلطان له فقال ،يعود ال أن المالكي فاشترط ،المالكي القاضي

 وأص�لح القض�اة وجم�ع...  ،عن�ده في�ه عفِ فُش�"وال بد م�ن الوق�وف ملي�ا عن�د قول�ه 
 ".تاب قد السلطان له فقال ،يعود ال أن المالكي فاشترط ،المالكي القاضي وبين بينه

ل وتُقبَّ�الت�ي وص�فها المؤرخ�ون ومنها أن السلطان الذي كانت تُقام له تلك األبهة 
لم��ا  ل��و ك��ان يري��د قت��ل م��ن خلع��وه وس��َعوا ف��ي عزل��ه وب��ايعوا غي��رهاألرض ب��ين يدي��ه 

عم�ا ك�ان يري�ده لم�ا امتن�ع ه لس�أل غي�ره وتِ�فل�م يفْ ل�و اس�تفتاه و ،استفتى الشيخ ف�ي ذل�ك
  .من هذا اإلفتاء المتناع الشيخ

ومنها أن الشيخ إذا كان مس�امحا لخص�ومه فه�ذا حق�ه وم�ن ك�ريم الش�مائل العف�و 
خلصهم من القتل فهذا نبل وكرم، ولكن كيف يس�تجيز لنفس�ه أن والصفح، وإذا كان قد 

الب��دع ؤي��دون المبت��دعين ف��ي مناص��بهم يال��ذين ي��راهم م��ن يس��عى ف��ي إبق��اء األش��اعرة 
إْذ لم يوافق السلطاَن على قتلهم له وهل يجوز !! ؟ وينشرونها بين المسلميناالعتقادية 

 !!.اء بالناس ؟عزلهم ومنعهم من الدروس وااللتقيشير عليه بأن ال 
: وقلت األمير سيف وأمسكتُ " ذلك مع قوله في أحد المواقفموقفه كيف يستقيم 

 هللا رس��ول س��يف الس��يف وه��ذا ،وغالم��ه وس��لم علي��ه هللا ص��لى هللا رس��ول نائ��ب ه��ذا
...  ،هللا بس�يف ض�ربناه رس�وله وس�نة هللا كت�اب ع�ن خ�رج فم�ن ،وسلم عليه هللا صلى

 ق��ريُ  ال والمبت��دع ،دوره��م ف��ي المكت��وم دي�نهم عل��ى زي��ةبالج يق��رون والنص��ارى اليه�ود
 فم�ن ،ذل�ك عل�ى رَّ قَ�يُ  لم اإلسالم دار في منكرا أظهر من أن األمر وحقيقة ،بدعته على
مجموع��ة الرس��ائل . 470/ 11: مجم��وع الفت��اوى[ ".رَّ قَ��يُ  ل��م وأظهره��ا بدع��ة إل��ى دع��ا
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الب���دع االعتقادي���ة ر م���ن ي���راهم مبتدع���ة ويظه���رون فكي���ف يقِ���]. 142/ 1: والمس���ائل
 !.ويدعون إليها ؟

 تف��اقاب س��تحبيُ  وال يج��ب ال بالني��ة والجه��ر" ذل��ك م��ع قول��هموقف��ه كي��ف يس��تقيم 
 م��ن أن��ه معتق��دا ذل��ك فع��ل إذا ،للش��ريعة مخ��الف مبت��دع بالني��ة الج��اهر ب��ل ،المس��لمين

 ذل�ك عل�ى أص�ر إذا ذل�ك عل�ى العقوب�ةف وإال ،التعزير يستحق ضال جاهل فهو الشرع
 م�رة ذل�ك ك�رر أو ص�وته برف�ع جانب�ه إل�ى نمَ  آذى إذا سيما ال ،له والبيان يفهتعر بعد
مجم�وع . 88/ 2: الفت�اوى الكب�رى[ ".ذل�ك عل�ى البلي�غ التعزي�ر يس�تحق فإنه ،مرة بعد

 ]. 219ـ  218/ 22: الفتاوى
من بدعة من يجه�ر بالني�ة ف�ي الص�الة  األشاعرة االعتقادية أقلُّ  بدعَ ما يراه فهل 
أق�ل م�ن جه�ل ه�ذا عن�ده لهم وض�اللهم وهل جهْ ! ن إلى جانبه ؟ها ويؤذي مَ ويصر علي
 !.وضالله ؟

 ال فج��ورا أو بدع��ة أظه��ر م��ن أن ذل��ك وم��ن" ذل��ك م��ع قول��هموقف��ه كي��ف يس��تقيم 
. 308/ 2: الفت�اوى الكب�رى[ ".يت�وب حتى التعزير يستحق فإنه ،للمسلمين إماما رتبيُ 

ف��ي رف��ع التعزي��ر عم��ن ي��راه مبت��دعا تس��اهل فكي��ف ي]. 354/ 23: مجم��وع الفت��اوى
  .!يستحق التعزير حتى يتوب ؟

 هللا ص�لى هللا رسول يفهدْ " :هللا رحمه القيم ابن قولذلك مع موقفه كيف يستقيم 
 الحي��اض م�ن االغتس�ال ج��وازُ  س�نته ع�ن رغ�ب فق��د عن�ه رغ�بَ  نَم�� ال�ذي وس�لم علي�ه

 اس�تعمله ث�م يف�يض حت�ى الح�وض انتظ�ر وم�ن فائض�ة، غير ناقصة كانت وإن واآلنية
: ق�الث�م  ."للش�ريعة مخ�الف مبت�دع فه�و اس�تعماله في يشاركه أن أحدا نيمكِّ  ولم وحده

 م�ا الدين في يشرعوا أن عن وأمثاله يزجره الذي البليغ التعزير ويستحق": شيخنا قال
ـ�  127/ 1: إغاث�ة اللهف�ان الب�ن الق�يم[ ".باالتب�اع ال بالب�دع هللا ويعب�دوا هللا ب�ه ي�أذن لم

 . وشيخه المشار إليه هو ابن تيمية]. 128
م�ن ينتظ�ر الح�وض حت�ى  م�ن بدع�ةِ  ما ي�راه ب�دع األش�اعرة االعتقادي�ة أق�لُّ فهل 

 !.؟ استعماله في يشاركه أن أحدا نيمكِّ يفيض ويستعمله وحده وال 
 الن�اس تض�ر بدع�ة إل�ى دع�ا من عاقبيُ  وكذلك" كيف يستقيم موقفه ذلك مع قوله

مجم�وع [ ."تقلي�د أو الجته�اد األم�ر نف�س ف�ي فيه�ا معذورا يكون قد نكا وإن دينهم في
 ]. 375/ 10: الفتاوى

 باتف�اق العقوب�ة مس�تحق البدع�ة إل�ى ال�داعيو" كيف يستقيم موقفه ذل�ك م�ع قول�ه
 يس��تحق ال أن��ه ردِّ قُ�� ول��و ،دون��ه بم��ا وت��ارة ،بالقت��ل ت��ارة تك��ون وعقوبت��ه ،المس��لمين

 جمل�ة م�ن ه�ذا ف�إن ،منه�ا والتح�ذير بدعت�ه بي�ان م�ن ب�د فال عقوبته يمكن ال أو العقوبة
/ 4 :الفت�اوى الكب�رى[". ورسوله به هللا أمر الذي المنكر عن والنهي بالمعروف األمر
وكي�ف ! فكيف يستجيز مخالف�ة اتف�اق المس�لمين ؟]. 414/ 35: مجموع الفتاوى. 194

عة والتحذير ه�و لم�ن وبيان البد! مع ترك التحذير منها ؟استجاز السكوت عن بدعتهم 
ال يمك��ن عقوبت��ه كم��ا يق��ول، وأم��ا إذا أمكن��ه هللا م��ن رق��ابهم وتمك��ن م��ن عق��وبتهم فه��ل 

 !!.يجوز ترك العقوبة ؟
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تل��ك ف��ي رحم��ه هللا يش��ك اب��ن رج��ب ولع��ل تل��ك الق��رائن ونحَوه��ا جعل��ت الح��افظ 
 إن�ه: ق�الويُ : "ذي�ل طبق�ات الحنابل�ةالرواية ويشير إليها بص�يغة التم�ريض، فيق�ول ف�ي 

 اب��ن وأن عل��يهم، وأثن��ى ذل��ك ع��ن فص��رفه القض��اة، ح��ق ف��ي ب��ه ه��مَّ  أم��رٍ  ف��ي ش��اوره
 عف�ا علين�ا رَ ق�دَ  فلم�ا دم�ه ف�ي س�عينا تيمي�ة، اب�ن م�ن أفت�ى رأين�ا م�ا: يقول كان مخلوف

  ].718علي بن مخلوف المتوفى سنة  ابن مخلوف هو القاضي المالكي[ ."عنا
ش�يخ وهم�ا ل�م يحض�راها، ألن الش�يخ ك�ان تلك الرواية يرويها اثنان من تالميذ ال

 . لوحده مع السلطان في ذلك الموقف، وال شك في أنهما سمعاها منه
تيمي��ة رحم��ه هللا وب��ين  فكي��ف حص��ل ال��وهَم ف��ي نق��ل م��ا ج��رى ب��ين الش��يخ اب��ن

هم�ا اب�ن عب�د اله�ادي واب�ن كثي�ر، اثن�ان م�ن أخ�ص تالمي�ذه، نقله�ا عن�ه  وقد السلطان؟
هما، فلعل الشيخ رحمه هللا لغلبة الحالة النفس�ية كلي منفيها الوهَم ومن المستبعد أن يقع 

، وهللا ص�ورة م�ا ج�رى لِ ونْق� وِهم في حقيقة موقف الس�لطانمن حب الخير والتسامح 
 .أعلم

س�عة عش�ر عام�ا، أي قب�ل وف�اة الش�يخ بت 709ثم إن هذه الحادث�ة كان�ت ف�ي س�نة 
 .الخصومات لم تكن قد وقعت بعد كثير منو

تام هذه الملحوظة ال ينبغي أن تفوتني اإلشارة إلى أن ابن تيمي�ة ل�م يخي�ب وفي خ
ل�و ك�ان ق�د ت�ولى س��لطة  إذ، وإن كن�ت ق�د تمني�ت ذل�ك ف�ي تس�امحه م�ع خص�ومه ظن�ي

التي نقلها هو و القصة المشكوك فيهالقلنا إن هذا تسامح، أما هذه  همالقضاء وصفح عن
 .شيئامن واقع األمر ال تغير عن نفسه والتي جاءت نشازا في منهجه فإنها 

 
 :ـ الوقفة الخامسة عشرة
 ". كفر خصومهأن شيخ اإلسالم ي ىعَ ادَّ : "قال الباحث الثاني عني

وأَكتفي بنقل جزء من كالم ابن تيمية رحمه هللا وغف�ر ل�ه [: ثم نقل عني أني قلت
، إِذ مض�ور م�ن األم�راء والقض�اة وم�ن معه�وه للحظاهره أَنه يكفِّر خصومه ال�ذين دَع�

فإِنه في آخر شهر رمضان سنة ست وعش�رين وس�بعمئة ج�اء أَمي�ران رس�ولين " يقول
واب وذهب�ا، فأخ�ذا الج� ،... ،من عند المأل المجتمعين من األمراء والقضاة وم�ن معه�م

غلظ�ت له�م ف�ي ، فأأتي�ا بك�الم محص�ل إِال طل�ب الحض�ور، ثم رجعا ولم ييبةفأطاال الغَ 
�ريعة": ، وقلت لهم بصوت رفي�عالجواب لين، ي�ا مرت�دين ع�ن الشَّ . "، ي�ا زنادق�ةي�ا مب�دِّ

لون ومرتدُّون ع�ن الش�ريعة وزنادق�ة؟ األمي�ران المرس�الن  فمن هم المعنيُّون بأَنهم مبدِّ
من قبل المأل؟ أو الم�أل ال�ذين أَرس�لوا الرس�ولين م�ن األم�راء والقض�اة والعلم�اء ال�ذين 

  .]!!!؟؟ معهم
ي��دع أق��وال ش��يخ اإلس��الم الكثي��رة ع��ن ! هجبً��ا ل��ع: "ث��م ق��ال الباح��ث الث��اني عن��ي

ثم يتشبث بمثل هذه الكليمات الت�ي  ،األشاعرة وعلمائهم الصريحة في بيان موقفه منهم
 ".!فأين اإلنصاف ؟! قيلت في مواقف مشحونة ويُحّملها ماال تحتمل
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فه�م  ،والش�يخ ل�م يك�ذب ف�ي كالم�ه الس�ابق ع�نهم: [ثم قال م�دافعا ع�ن اب�ن تيمي�ة
�� ،، مرت��دون عنه��ا إل��ى غيره��ا م��ن الب��دع الكالمي��ةون لعقي��دة الس��لفُمب��دل ح وق��د وضَّ

األلف�اظ المجمل��ة وه��ؤالء جعل�وا ه��ذه " :وه�و التس��عينية فق�ال ده ف��ي نف�س الكت��ابمقِص�
، وجعل�وا م�ا ج�اء ب�ه الرس�ول م�ن اآلي�ات واألحادي�ث فرًع�ا يُع�رض أص�الً أم�روا به�ا

فم�ن عاق�ب " :وق�ال. "تبديل ال�دين إال هك�ذا ؟عنها وال يُتكلم بها وال فيها، فكيف يكون 
وشرع ذلك دينً�ا فق�د جع�ل ل ن�ًدا ولرس�وله  و ترك بغير ما أمر هللا ورسولهأ على فعلٍ 

، وبمنزلة المرتدين ال�ذين آمن�وا بمس�يلمة لمشركين الذين جعلوا ل أنداًدانظيًرا بمنزلة ا
 . ]زنديق يُطلق على أهل البدع أيًضاوال. "الكذاب

]. 326ـ  323/ 6: الفت��اوى الكب��رى[ص ال��ذي نقلت��ه ع��ن اب��ن تيمي��ة ه��و ف��ي ال��ن
 ].338/ 6: الفت��اوى الكب��رى[ه��و ف��ي  هوال��نص األول ال��ذي نقل��ه الباح��ث الث��اني عن��

  ].339/ 6: الفتاوى الكبرى[والنص الثاني الذي نقله عنه هو في 
 :أقول

بعي��د ع��ن  ومهكف��ر خص��ي اب��ن تيمي��ةأن  ي��تادعب��أنني  ق��ول الباح��ث الث��اني عن��ي
 .!، وأستغرب ممن يقولها، بل وينقلها بهذا اإلطالقالحقيقة، وهو من محض الخيال

وأَكتفي بنقل جزء من كالم ابن تيمي�ة ـ رحم�ه هللا " :فالذي قلته في كتابي هو هذا
  ...". وه للحضوروغفر له ـ ظاهره أَنه يكفِّر خصومه الذين دعَ 

م�ا م�ن و، "يكفر خصومه"ولم أقل ، "ومهظاهره أَنه يكفِّر خص"فقف عند قولي 
إنن�ي  ظاهر كالمه هو التكفير، وال يجادل في هذا طالب علم فيما أظن، ب�لشك في أن 

وه ظ��اهره أَن��ه يكفِّ��ر خص��ومه ال��ذين دَع��"ب��إطالق، وإنم��ا قل��ت  "خص��ومه"ل��م أق��ل 
  .ير عليه أن يتأمل، والذي عنده علم بالفروق بين التعاب"للحضور

مبتدعون ضالون، وال يكفرهم، وال يدخلهم في أهل  األشاعرة أنيرى ابن تيمية 
 ،والح�ديث والجماعة السنة لىإ الكالم هلأ طوائف قربأ نهمإف" ، ومن ذلك قولهالسنة
 والرافض��ة المعتزل��ة مث��ل ل��ىإ النظ��ر عن��د والجماع��ة الس��نة ه��لأ م��ن ع��دونيُ  وه��م

 المعتزل�ة هم فيها البدع هلأ يكون التي البالد في والجماعة السنة هلأ هم بل ،وغيرهم
]. 90/ 4: ، وف�ي الطبع�ة األخ�رى87/ 2: بي�ان تلب�يس الجهمي�ة[ ".ونحوهم والرافضة

 الس�نة ه�لأ م�ن ع�دونويُ ، والجماع�ة الس�نة ل�ىإ الك�الم هلأ طوائف قربـ عنده ـ أ همف
هم ليس�وا إذا ك�ان يعتق�د ب�أنولك�ن ، !والرافض�ة المعتزل�ة مثل لىإ النظر عند والجماعة

وه��ل ! مرت��دون ع��ن الش�ريعة وزنادق��ة ؟ افرين فه��ل يص��ح قب�ول قول��ه ع��نهم ب�أنهم بك�
  !.يجوز السكوت عن هذا ؟

 فل��مَ وه��و ال يعتق��دها ف��ي مواق��ف مش��حونة من��ه قيل��ت  ق��دم��ات ه��ذه الكلإذا كان��ت 
أألن قائله�ا معص�وم ع�ن !!. ال نستنكرها ؟ولم !! دون االعتذار عنها ؟يدونها بعد ذلك 

  !!.الخطأ ؟
ه�ا م��اال تحّملق��د ب�ذلك أك�ون فه�ذه ه�ي الحقيق��ة، وال إن ظاهره�ا التكفي��ر  قل�تُ  إذا

  .معنى غيرهتحتمل  البل التكفير، ظاهرها هو ف ،تحتمل
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هذا س�ؤال ه�ام ووجي�ه ج�دا، وجواب�ه  "!!أين اإلنصاف ؟ف"قول الباحث الثاني ـ 
يمية فيما لو ق�ال ما الذي كان يمكن أن يقوله تالميذ مدرسة ابن ت: عند من يفكر ويتأمل

 لعقي�دة الس�لف ب�دالمأل�م يك�ن  .؟؟" يا مبدل، يا مرتدا عن الشريعة، ي�ا زن�ديق"قائل له 
وق�د تق�دم ف�ي الوقف�ة السادس�ة والس�ابعة !! ؟ عنها إلى غيرها من البدع الكالمي�ة امرتد

، وس�يأتي ف�ي الوقف�ة من ب�دع العقائ�دوالثانية عشرة والثالثة عشرة بعض ما في كالمه 
بع��ض ذل��ك، وينبن��ي عل��ى ه��ذا وعل��ى ق��ول الباح��ث ادس��ة عش��رة والتاس��عة عش��رة الس

 . !جواُز أن يُقال له يا زنديق :الزنديق على أهل البدعالثاني بجواز إطالق لفظ 
ه��ذا كالم��ه ف��ي خص��ومه ف��ي حال��ة المواق��ف المش��حونة وبع��دها، ول��ه م��ن  ولك��نْ 

مقلديه، والذي أراه ه�و ع�دم وهذا جائز عنده وعند بعض  ،غير هذاالكالم غير الالئق 
ربن�ا اغف�ر لن�ا {وأن األول�ى ه�و أن نق�ول  جواز أن يُق�ال في�ه ش�يء م�ن ج�نس كالم�ه،

ونس��أل الم��ولى تع��الى أن تك��ون أخط��اؤه وأخط��اء . }وإلخوانن��ا ال��ذين س��بقونا باإليم��ان
مخالفي��ه مغف��ورة بجان��ب م��ا ق��دموا م��ن حس��نات، وأن يش��ملنا بجمي��ل عف��وه وص��فحه 

 . إحسانهوغفرانه وكريم 
اإلنصاف لعلنا نجده عند الباحث الثاني عندما يفسر قول أحد المتأخرين عن اب�ن 
تيمي�ة إن�ه زن�ديق بأن�ه تكفي�ر، ويق�ول ع�ن ق�ول اب�ن تيمي�ة ل�بعض األش�اعرة ي�ا زنادق��ة 

  .!كيف يكيل بمكيالين فتأمل". والزنديق يُطلق على أهل البدع أيًضا"
مرتدون عنه�ا  ُمبدلون لعقيدة السلف"شاعرة بعد أن قال الباحث الثاني عن األثم 

نق�ل م�ن ك�الم الش�يخ اب�ن تيمي�ة م�ا يفس�ر م�راده، وه�و " إلى غيرها من البدع الكالمية
 :نق�ل عن�ه أن�ه ق�ال بع�د ذل�ك. !يرى بأن هذا التفس�ير يؤك�د أن الم�راد ل�يس ه�و التكفي�ر

 .ر النص المنقولإلى آخ ."...، األلفاظ المجملة أصالً أمروا بهاوهؤالء جعلوا هذه "
أن خصومه من القضاة الذين حكموا بَسجنه جعل�وا في هذا النص يرى ابن تيمية 

بعض األلفاظ المْجملة أصال أُمروا به، وأنهم جعلوا اآليات القرآنية واألحاديث النبوي�ة 
عل�ى فع�ٍل أو ت�رك بغي�ر م�ا أن�زل بون فرعا يعرضون عنه وال يتكلمون به، وأنهم يعاقِ 

وأنه�م  ،ل ن�ًدا ولرس�وله نظي�ًرا واجعل�ويجعلون ذلك دينا، وأنهم ب�ذلك ق�د  هللا ورسوله
بمنزلة المشركين الذين جعلوا ل أنداًدا وبمنزل�ة المرت�دين ال�ذين آمن�وا صاروا بذلك 

أن ه�ذا يؤك�د أن على الباحث الثاني إصرار  الغريبالعجيب من و. !!بمسيلمة الكذاب
وه���و م���ن العجائ���ب حق���ا إال إذا ك���ان ال ي���رى  !!م���راد اب���ن تيمي���ة ل���يس ه���و التكفي���ر 

لع�ل و .!!ك�افرا  الكذابَ  مسيلمةَ وال يرى من الكافرين  لمشركين الذين جعلوا ل أنداًداا
  .زلة قلمهفوة ومنه هذه 

 
   :عشرة السادسةـ الوقفة 

 ،عل�ى الش�يخ قول�ه ف�ي مس�ألة تسلس�ل الح�وادث أنك�رَ : "قال الباحث الث�اني عن�ي
ب إلي�ه افت�راءاٍت ل�م وال ينُس� الش�يخ رحم�ه هللاه الروابط لعله يفه�م ق�ول وأحيله إلى هذ

ولعله يُعيد النظر في مذهبه األشعري عندما يرى اللوازم التي يُلزم�ه به�ا م�ن  ،يقل بها
  .]يعني بالشيخ ابَن تيمية رحمه هللا[ ."يقول بقِدم العالم من الفالسفة الضالين
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 :أقول
دَّ عليه إال صاحب القبر الشريف صلى هللا علي�ه وس�لم، ما منا من أحد إال رد ورُ 

عل�ى بع�ض َم�ن قبل�ه م�ن أه�ل العل�م ف�ال م�انع البت�ة م�ن أن ي�رد  وإذا كان الشيخ قد ردَّ 
وينبغ�ي أن ال يك�ون ه�ذا موض�ع اس�تغراب، َم�ن بع�ده،  بع�ضُ بالحج�ة والبره�ان عليه 
 . معصوم ال يخطئن ابن تيمية إ أحدقال وما 

كت�اب كتب�ا ومق�االت ف�ي ال�ردود، فعن�ده الناس  إنسان منن يجمع ليس من العلم أ
، وعن��ده كت��اب اس��مه ك��ذا أو ذاك اس��مه ك��ذا ومؤلف��ه ف��الن وه��و ي��رد عل��ى ه��ذا الق��ول

  .، وهكذاأو تلك المسألة هذهفيه على القائلين ب ومؤلفه فالن وقد ردَّ 
ق به�ا  كفري�ة، والم�ذاهب الوالض�الل أله�ل الب�دع بع�ض الن�اس هذه طريقة يط�رِّ

عل��ى ك��ل مس��ألة م��ن كالم��ا كثي��را بمث��ل ه��ذه الطريق��ة  الك��افرينوال ي��درون أن عن��د 
كت���ب المص���ادر وال يق���دموا الكثي���ر م���ن، ويمك���نهم أن اإليماني���ةاالعتقادي���ة المس���ائل 

، يعن�ي أنه�م عل�ى ح�قال ال يغني من الح�ق ش�يئا وكله هذا  ولكن، ابطورالمجالت والو
ل علي��ه ق��ل ه��ل {م��ن الحق��ائق، ول��يس الزخ��رف والبه��ارج،  ه��و م��ا ال��ذي فيه��ا والمع��وَّ

، أما تقديم عناوين الكت�ب والمق�االت وأس�ماء الم�ؤلفين !؟}عندكم من علم فتخرجوه لنا
  .العلم فال قيمة له في موازين

الح��ق ع��ن ف��ي ك��ل المس��ائل المتن��ازع عليه��ا المنهج الص��حيح ه��و البح��ث ف�� ذال��
ن اله�وى واتب�ع م�نهج ع�تج�رد ن ، ومَ يلكل قول ليس عليه دلمع نبذ الحجة والبرهان ب

  .القرآن فليس له عن هذا بديل
 إذإنه المنهج الذي ارتضاه لنا الحق سبحانه وتع�الى ف�ي الكت�اب المن�زل ب�الحق، 

ق�ل ه�ل عن�دكم م�ن عل�م {، ويق�ول س�بحانه }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين{يقول 
  .}فتخرجوه لنا

ف�ي مع�ِرض تص�ويب إليه�ا الباح�ث الث�اني  فق�د أش�ارمسألة تسلسل الحوادث  أما
ب�دون تق�ديم ال�دليل و ،األش�اعرةجماهير أهل العلم وم�نهم رأي ابن تيمية وتخطئة قول 

دل�ة األتلخيص�ا للمس�ألة وبع�ض وأن�ا أذك�ر ، ال يصح في مجال البحثوالبرهان، وهذا 
 :بإذن هللاوموافقيهم األشاعرة العقلية والنقلية المؤيدِة لقول 

في الزمن الماض�ي هل يجوز وجود حوادث واحدا قبل واحد : الف هينقطة الخ
 .؟؟ ا بال ابتداء أي إلى ما ال نهايةدوام

األش�اعرة يقول�ون إن ه�ذا جم�اهير أه�ل العل�م وم�نهم ابن تيمية يق�ول ب�الجواز، و
ه��و مخ��الف لدالل��ة العق��ل ولكت��اب هللا تع��الى ولس��نة النب��ي ص��لى هللا علي��ه و ،مس��تحيل

  .وسلم
 :للقائلين بأنه مستحيل ل العقليالدلي

على ه�ذا ال�درب لت�دخل إل�ى ذل�ك البس�تان م�ن ذل�ك الب�اب  شِ امْ ـ لو قيل إلنسان 
فه�ذا يعن�ي أن�ه س�يدخل ولكن�ه وكل واحد تل�و اآلَخ�ر، يدخلون قبلك،  وأمامك عدد كبير

 .لما كان العدد أكبر كان الوقت أطوليستغرق وقتا للدخول، وك
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س كثيرون يدخلون قبلك وعددهم ممتد إلى ما ال نهاية فه�ذا فإذا قيل له أمامك أنا
يعن��ي أن��ه ل��ن ي��دخل أب��دا، ألن م��ا ال نهاي��ة ل��ه يمت��د ويمت��د وال يمك��ن أن ينته��ي، وق��د 

 !!.افترضنا أنه ال نهاية له فكيف ينتهي ؟
، فه�ذا يعن�ي وك�ل واح�د تل�و اآلَخ�ر وإذا قيل لك وصل فالن وكان قبله عدد كبير

 .ما كان العدد أكبر كان الوقت أطولوكلقتا للوصول، و ستغرقاقد  أنه
أناس كثيرون وع�ددهم ممت�د إل�ى م�ا ال نهاي�ة وإذا قيل لك وصل فالن وكان قبله 

ما أو، ممكن ولو كان العدد مليارات الملياراتفهذا فهل تصدق؟؟ إذا كان العدد محددا 
تصور وصوله فال ب�د م�ن تكلما أردت أن إذا كان العدد المفترض ممتدا إلى الالنهاية ف

متن�اهي يوج�ب علي�ك أن تصور العدد الكبير الذين وصلوا قبله، وافتراض الالمحاولة 
وأن تس��تمر ف��ي افت��راض وأمث��ال أمثال��ه،  أمث��ال ذل��ك الع��دد الكبي��ر باس��تمرار تفت��رض

ي��تمَّ  نوه��ذا يعن��ي أن��ه ل��، إل��ى م��ا ال نهاي��ة وهك��ذاألن��ه غي��ر متن��اٍه، دون توق��ف لمزي��د ا
وص�ل ف�الن وك�ان قبل�ه أن�اس "ول�ذا ف�إن ق�ول القائ�ل ألن هذا مستحيل، ن، وصول فال

 .مستحيل الوقوعألنه خطأ،  "كثيرون وعددهم ممتد إلى ما ال نهاية له
 بيض��ة م��ن دجاج��ةالبيض��ة وأن ه��ذه الالدجاج��ة م��ن وك��ذلك فأن��ت ت��رى أن ه��ذه 

ل�ى ه�ذا النح�و بيضة قبلها، فإذا قيل لك إن ه�ذا متسلس�ل عدجاجة من سابقة وأن تلك ال
فه�ذا ممك�ن، وأم�ا إذا ك�ان  عل�ى س�طح األرضإلى عدد محدد ولو بع�دد ذرات الرم�ل 

فكلم��ا أردت أن تتص��ور وص��ول ه��ذا الوج��ود الع��دد المفت��رض ممت��دا إل��ى م��ا ال نهاي��ة 
ف�إن افت�راض الالمتن�اهي يوج�ب علي�ك أن تفت�رض أمث�ال الدجاج�ة المتعاقب إلى ه�ذه 

إل�ى م�ا ال باس�تمرار ل�ه، وأن تس�تمر ف�ي افت�راض المزي�د ذلك العدد الكبير وأمثال أمثا
نهاية، وهذا يعني أن�ه ل�ن ي�تمَّ وج�ود ه�ذه الدجاج�ة، ألن انقض�اء الالمتن�اهي مس�تحيل، 

خط�أ، ألن�ه " م�ا ال نهاي�ة ل�هإن هذا متسلسل على هذا النح�و إل�ى "ولذا فإن قول القائل 
 .مستحيل الوقوع

  :الدليل النقليـ 
فاألول في الوج�ود ، }هو األول واآلِخر{ل هللا تعالى قاكريم فقد أما من القرآن ال

فل�و هو الذي ال يكون وجوده مس�بوقا بع�دم وال يش�اركه ف�ي األزل ش�يء ف�ي الوج�ود، 
م�ع هللا تع�الى ف�ي ف�ي الماض�ي إل�ى الالنهاي�ة لك�ان  ابع�ض الح�وادث ممت�د وج�ود كان

، وه�ذا يعن�ي }هو األول{الى وفي هذا معارضة لقول هللا تعاألزل شريك في الوجود، 
 .أنه يستحيل أن يكون شيء غير هللا تعالى موجودا في األزل

ق�ل س�يروا ف�ي األرض ف�انظروا كي�ف ب�دأ {تع�الى  ويُس�تأنس له�ذا المعن�ى بقول�ه
ب�دء الخل�ق وإل�ى  لىإشارة إ، ففي هذه اآلية الكريمة }ينشئ النشأة اآلخرة ثم هللاُ  الخلقَ 

ي��ذكر ربن�ا ج��ل وع��ال أن�ه ب��دأ الخل�ق، وي��أمر عب�اده بالس��ير ف��ي إذ المع�اد ي��وم القيام�ة، 
إذا ثب�ت أن ل�ه ونظَر تفكر وتدبر في ذلك، وهذا يعن�ي أن للخل�ق بداي�ة، األرض للنظر 

 .في الماضي إلى الالنهايةالتي فيه بداية بطل القول بجواز تسلسل الحوادث 
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ك�ان هللا "هللا علي�ه وس�لم وأما الدليل النقلي من السنة النبوية فقد قال النبي ص�لى 
ف��ي التعلي��ق عل��ى النقط��ة الثامن��ة عش��رة م��ن انظ��ر م��ا تق��دم [". ول��م يك��ن ش��يء غي��ره

 ].الرسالة المنسوبة للسجزي وما تقدم في الوقفة الخامسة والسادسة مع الباحث الثاني
 أب��و يأخبرن�� :ق��الالزه��ري أن��ه  ش��هاب اب��نوروى البخ��اري ومس��لم م��ن طري��ق 

 ص�لى هللا رس�ول إن :ق�ال عن�ه هللا يرض� هري�رة أب�ا أن وغيره الرحمن عبد بن سلمة
 فم�ا هللا رس�ول ي�ا :يأعراب� فق�ال ".هام�ة وال ص�فر وال عدوى ال" :قال وسلم عليه هللا
. !؟ فيجربه�ا بينه�ا في�دخل األج�رب البعير يفيأت الظباء كأنها الرمل يف تكون يإبل بال

 !".؟ األول أعدى نفمَ " :فقال
ذل�ك وقبل�ه لى أن�ه ال يمك�ن أن يك�ون البعي�ر أْجرب�ه بعي�ر آَخ�ر دل هذا الحديث ع

، وال يُعق�ل ه�ذا التعاق�ب دون توق�ف عن�د بداي�ة البعير اآلَخ�ر أْجرب�ه بعي�ر آَخ�ر وهك�ذا
المتسلسل إلى ما ال نهاية، وال بد من بداية ب�دأ به�ا ه�ذا االنتق�ال، وهللا تع�الى ه�و ال�ذي 

هذا يعني أنه لو كان هذا التعاقب متسلسال و. بعير أصابه الجرب أولرب في خلق الج
 .إلى الالنهاية لما وصل الجرب إلى هذا البعير

 وم�ا :ق�ال .اكت�ب :ل�ه ق�ال ث�مم�ا خل�ق هللا القل�م،  أولُ "وقال صلى هللا عليه وس�لم 
رواه معاوي�ة ب�ن ". [الس�اعة تق�وم أن إل�ى ك�ائن ه�و وم�ا يك�ون م�ا فاكتب :قال .؟أكتب

ع��ن عب��ادة ب��ن الولي��د ب��ن عب��ادة ب��ن الحمص��ي ن زي��اد ص��الح ع��ن أب��ي زي��د أي��وب ب��
الصامت عن أبيه عن ج�ده مرفوع�ا، ورواه عب�د الواح�د ب�ن ُس�ليم ع�ن عط�اء ب�ن أب�ي 

ورواه اب�ن لهيع�ة ع�ن يزي�د ب�ن أب�ي حبي�ب ع�ن رباح ع�ن الولي�د ب�ن عب�ادة ب�ه نح�وه، 
نح�وه،  الوليد بن عبادة به نحوه، ورواه أبو حفصة الشامي عن عب�ادة ب�ن الص�امت ب�ه

والترم�ذي  كما ف�ي ع�دد م�ن المص�ادر، منه�ا مس�ند أحم�د والطيالس�ي وس�نن أب�ي داود
أبو زيد ذكره اب�ن حب�ان ف�ي . معاوية بن صالح صدوق ثقة فيه لين[. ]وتفسير الطبري

عب��د الواح��د ب��ن ُس��ليم . الولي��د ب��ن عب��ادة ثق��ة. عب��ادة ب��ن الولي��د ب��ن عب��ادة ثق��ة. الثق��ات
ال ين�زل بمجم�وع طرق�ه ح�ديث وال ].حب�ان ف�ي الثق�اتأبو حفص�ة ذك�ره اب�ن . ضعيف

  .عن درجة الحسن
للخل��ق  أن في��ه إش��ارة إل��ى "القل��مُ  هللاُ  م��ا خل��قَ  أولُ " قول��ه علي��ه الص��الة والس��المف
فيم�ا يتعل�ق بم�ا خلق�ه هللا أوَل مخل�وق مخل�وق ب�إطالق أو  س�واء أك�ان القل�م أولَ بداية، 

للخلق بداية لم�ا ج�اء التعبي�ر ع�ن أي ش�يء بأن�ه ، ألنه لو لم يكن ياماألستة التعالى في 
ولك�ن هللا م�ا زال يخل�ق ف�ي األزل "ولكان لسامٍع أن يعت�رض فيق�ول أول ما خلقه هللا، 

، وحاشا رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتوج�ه عل�ى "وليس لخلقه المخلوقات بداية
الماضي إلى ما  متسلسلة فيليست المخلوقات  نأوهذا يعني كالمه اعتراض صحيح، 

  .ال نهاية
الش�يخ وأحيله إل�ى ه�ذه ال�روابط لعل�ه يفه�م ق�ول "وأما قول الباحث الثاني عني ـ 

م�ن منازع�ة هللا تع�الى اتهام، وهو تجرؤ على الق�ول بغي�ر عل�م، وه�و هذا ف" رحمه هللا
  .بين يدي أحكم الحاكمين في علمه الغيب، والملتقى
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ف��ال ب��د في��ه م��ن " ي��ه افت��راءاٍت ل��م يق��ل به��اينس��ب إلال لعل��ه "عن��ي وأم��ا قول��ه ـ�� 
 :توضيح

: الذي قلته ف�ي كت�اب عقائ�د األش�اعرة ع�ن اب�ن تيمي�ة ف�ي ه�ذا الموض�ع ه�و ه�ذا
ع ط�رق ه�ذا الح�ديث ومعرف�ة اللف�ظ ال�راجح حق�اً ولو أنه أنفق من عمره سنوات لجْم�[

االعتقادي�ة،  في عدد من البدع ه الوقوعَ ه وأتباعَ ب نفسَ لجنَّ  "ولم يكن شيء غيره"وهو 
 .]ال أول لها حوادثَ  وقوعِ  كالقول بالقدم النوعي للعرش وجوازِ 

، ال أول له��ا ح�وادثَ  وق�وعِ  ج�وازِ مس�ألة الق�ول ب: الك�الم هن�ا ف�ي مس�ألتين: أق�ول
 :، وهو في مطلبينالقول بالقدم النوعي للعرشومسألة 

 :ـ المطلب األول في مسألة حوادث ال أول لها
ف��ي كتب��ه ف��ي مواض��ع  ه اب��ن تيمي��ةذك��ر ادث ال أول له��اج��واز وق��وع ح��وب الق��ول

 :كثيرة
 من لها أول ال حوادث بامتناع يقول من عند مطلقا محال التسلسل: "فمنها قوله

 كالسلف الملل أهل أئمة عند وال بل ،الفالسفة عند مطلقا ممتنعا هو وليس ،الكالم أهل
 لوازم من الفعل إن ويقولون شاء إذا متكلما يزل لم هللا إن يقولون الذين واألئمة

 كما ،متحرك حي كل بأن منهم واحد غير يصرح بل ،فعال حي كل فإن ة،الحيا
/ 1: الصفدية[ ".والحديث والسنة السلف أئمة من بها صرح من المعاني بهذه صرح

الذين ال يقولون بامتناع حوادث ال أول الفالسفة فريق من وهو هنا يؤيد قول ]. 52
ذكر أسماء ي دون أنو ،دليال ال من العقل وال من النقل ذا القولله ردون أن يذكلها 
  .الذين نسب إليهم القول بذلك والحديث والسنة السلف أئمة

 "شاء إذا متكلما يزل لم هللا إن"لم أجد عن أحد من أئمة السلف أنه قال هذا و
وفي مه هللا، رح لإلمام أحمدالمنسوب كتاب الرد على الجهمية والزنادقة في سوى ما 

، وقد قال ، وفي سندها الخضر بن المثنىنظرإليه هذه النسخة بتمامها  صحة نسبة
تفرد عن عبد هللا بن أحمد برواية  مجهول" :في القواعدالحنبلي ابن رجب اإلمام عنه 

ويرى اإلمام الذهبي أن هذا الكتاب موضوع على . "تابع عليهاالمناكير التي ال يُ 
 ]. 286/ 11: سير أعالم النبالء: رانظ. [اإلمام أحمد

 كل أو إن ةالحيا لوازم من الفعل إنلم أجد عن أحد من أئمة السلف أنه قال و
 أن حماد بن عيمنُ  نبيَّ : "وقد قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، فعال حي

 له يكن لم ومن حي فهو فعل له كان فمن ،بالفعل إال الميت من الحي تعرف ال العرب
وهذا غير صحيح، ألنك تجد في بعض الحاالت انعدام القدرة على ". ميت فهو علف

تجد انعدام الفعل مع القدرة عليه ومع وجود كما ، الفعل بتاتا مع استمرار وجود الحياة
 . الحياة

بالحياة والقدرة  افي األزل متصفكان وال شك في أن هللا تبارك وتعالى 
الطحاوي يعني أنه خلق شيئا في األزل، وقد قال  وغيرهما من الصفات، ولكن هذا ال

. "له معنى الربوبية وال مربوب ومعنى الخالق وال مخلوق"اوية حفي العقيدة الط
وهذا يعني أن هللا ] . 116 /1: العقيدة الطحاوية المطبوعة مع شرح ابن أبي العز[
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 قالو .ال مخلوقإذ لم يكن حينئذ مربوب وتعالى كان بأسمائه الحسنى وصفاته الُعلى 
ه، خالفاً فيت ئدـُ والحوادث لها أول ابت" :يعلى في المعتمد والقاضي أبشيخ الحنابلة 

، وال يجوز وجود موجودات ال نهاية لعددها سواء كانت قديمة أو محَدثة، للملحدة
]. 38ص : المعتمد[. "خالفا للملحدة في قولهم يجوز وجود ذوات محَدثة ال نهاية لها

وال كان هللا خالقاً ": 516الحسين بن مسعود المتوفى سنة م البغوي قال اإلماو
 ]. 179/ 1: شرح السنة[". ، ومالكاً وال مملوكوال مربوب ا، وربًّ مخلوق

ووجدت في نسخة  ،ولم أجد عن أحد من أئمة السلف أنه قال إن كل حي متحرك
 الحي ألن": الالنقض على بشر المريسي المنسوبة لعثمان بن سعيد الدارمي أنه ق

 ويقوم ويبسط ويقبض ،شاء إذا ويرتفع ويهبط ،شاء إذا ويتحرك ،يشاء ما يفعل القيوم
 ،محالة ال متحرك حي كل ،التحرك والميت الحي بين ما أمارة ألن ،شاء إذا ويجلس

وهذه النسخة غير ثابتة عن عثمان الدارمي رحمه  ".محالة ال متحرك غير ميت وكل
 . يه مجهوالن، كما تقدم في الوقفة الثالثة عشرةهللا، وفي سندها إل

م���ام أحم���د ف���ي رس���الة وكن���ت ق���د ذك���رت ف���ي عقائ���د األش���اعرة م���ا نُس���ب لإل
 . ، وبينت عدم ثبوت ذلك عنه!اإلصطخري من قوله عن هللا جل وعال بأنه يتحرك

هللا تع��الى متص��ف أم��ا ال��ذين يخ��الفهم اب��ن تيمي��ة ف��ي ه��ذه المس��ألة فيقول��ون إن و
ل�يس  الم في األزل ألن ص�فات ال�ذات قديم�ة بقدم�ه، وأم�ا تكليم�ه للعب�اد فه�وبصفة الك

وأم�ا الفع�ل فل�يس أزلي�ا، وأم�ا  أزلي�ةوالق�درة عل�ى الفع�ل فع�ل، ال أزليا ألنه من صفات
الحركة فال تعالى ال يُوصف بأنه متح�رك، فه�ذه ص�فة المخل�وق ال ص�فة الخ�الق ج�ل 

 . وعال
: قول�ه ج�واز وق�وع ح�وادث ال أول له�ان تيمي�ة بالمواضع التي يقول فيها اب ومن

 يص�رْ  ل�م م�ؤثرا يص�ير حت�ى م�ؤثرا يص�ير وال رام�ؤثِّ  يص�ير حت�ى ري�ؤثِّ  ال ق�الفإذا "
 يك�ون وال آخ�ر ش�يء ف�ي ي�ؤثر حتى هذا في مؤثرا يكون ال قيل إذا وأما، بحال مؤثرا
 اراآلث�� ف��ي تسلس��ل فه��ذا قبل��ه ش��يء ف��ي م��ؤثرا يك��ون حت��ى الش��يء ذل��ك ف��ي م��ؤثرا

 ل�يس الث�اني فالتأثير ،مؤثرا كونه أصل نفس في تسلسال هو ليس ،المتعاقبة والتأثيرات
 ت�أثير ح�دوث عل�ى ب�لـ�  بنفس�ه م�ؤثر فإن�ه ـ م�ؤثرا نفس�ه في المؤثر كون على موقوفا

 ،ذل�ك جاز نفسهب مؤثرا المؤثر كان فإن ،متعاقبة تأثيرات وجودُ  فيلزم ،التأثير هذا قبل
 خالق�ا كون�ه وأم�ا ،أص�ال غي�ره عل�ى خالق�ا كونه يتوقف ال تعالى الرب أن ذلك ومعنى

 ف��ي تسلس��ل المعين��ة الت��أثيرات ف��ي فالتسلس��ل ،لغي��ره بخلق��ه مش��روطا يك��ون فق��د له��ذا
 ،ممتن��ع وذل��ك الت��أثير أص��ل ف��ي تسلس��ل فه��و الخل��ق أص��ل ف��ي التسلس��ل وأم��ا ،اآلث��ار

 ،األول في�ه رـَّ أث� م�ا غي�ر ف�ي ت�أثير ك�ل وأن متعاقب�ة آلث�ار المتعاقب�ة التأثيرات بخالف
 نف�س ف�ي تسلس�ال ل�يس ،لغيره�ا آث�ار ه�يالت�ي  الت�أثيرات وف�ي اآلثار في تسلسل وهذا
 يص�ير حت�ى م�ؤثرا الش�يء يص�ير ال أن ه�و والممتن�ع ،بنفسه مؤثر فإنه ،التأثير أصل
 ].70/ 2: الصفدية[ ".خالقا يصير حتى خالقا يصير وال مؤثرا

 ج�از نفس�هب م�ؤثرا الم�ؤثر ك�ان ف�إن" عل�ى قول�ه ومن الغري�ب أن ال ي�ذكر دل�يال
 أن ذل�ك ومعنى"قوله إقحام عنصر غريب عن المسألة وذلك في ومن الغريب "!. ذلك

وهذا ال عالق�ة ل�ه بالمس�ألة الت�ي  ،"أصال غيره على خالقا كونه يتوقف ال تعالى الرب
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ف��ي  ه��ل يج��وز وق��وع التسلس��ل إل��ى الالنهاي��ة ف��ي الماض��ي: ه��يوه��ي مح��ل البح��ث، 
أن خالق الت�أثيرات ه�و  من ينكرمع وهو ال يناقشها  ؟متعاقبة آلثار المتعاقبة التأثيرات

ه�و س�بيل م�ن يري�د ب�ه وإقحام أي عنص�ر ف�ي البح�ث مم�ا ال عالق�ة ل�ه هللا جل وعال، 
  .حقيقة المسألةعن القارئ التعقيد الذي يبِعد 

 وال آخ�ر ش�يء ف�ي ؤثري� حت�ى ه�ذا ف�ي م�ؤثرا يكون ال قيل إذا وأما"قوله  فتأملْ 
 اآلث�ار ف�ي تسلس�ل فه�ذا قبل�ه ش�يء ف�ي م�ؤثرا يك�ون حتى الشيء ذلك في مؤثرا يكون

 له�ذا خالق�ا كون�ه وأم�ا"قول�ه  ، وتأم�لْ !بجواز ذل�ك هحَ يصرتثم ، "المتعاقبة والتأثيرات
 ،اآلث�ار ف�ي تسلس�ل المعين�ة الت�أثيرات ف�ي فالتسلس�ل ،لغي�ره بخلق�ه مشروطا يكون فقد

 بخ��الف ،ممتن��ع وذل��ك الت��أثير أص��ل ف��ي تسلس��ل فه��و الخل��ق أص��ل ف��ي لس��لالتس وأم��ا
 رام�ؤثِّ  يص�ير حت�ى ري�ؤثِّ  ال ق�الف�إذا "قول�ه  ملْ وتأ ".متعاقبة آلثار المتعاقبة التأثيرات

الشاس�ع  ، وتص�ور الب�ونَ "بح�ال م�ؤثرا يص�رْ  ل�م م�ؤثرا يص�ير حتى مؤثرا يصير وال
كيف يطلق األحك�ام بج�واز ه�ذا  وتأملْ  بينه وبين تصوير مسألة التسلسل في الماضي،

تع�الى  هللاِ خل�ُق ك�ون أن يكي�ف ال ي�رى مانع�ا م�ن  تأملْ ، ووامتناع ذاك دون تقديم دليل
إلى وهكذا  لغيره بخلقه مشروطا ذاكله ـُ وأن يكون خلق لغيره بخلقه مشروطاشيء ما ل

عل��ى ص��حة  ص��ورة المس��ألة وال��دليلَ  ذك��رَ  فه��ل. !دون تق��ديم دلي��ل ك��ذلكم��ا ال نهاي��ة 
، ومح��ل الش��اهد هن��ا ه��و قول��ه بج��واز !ذل��ك فع��ل؟ لعل��ه ق��د اختيارات��ه ف��ي موض��ع آَخ��ر

  .وقوع حوادث ال أول لها
 مناقض��ةً  له��ا أول ال وقولن��ا ح��وادث قولن��اب��ين  إن يقول��ون وه��ؤالء"ومنه��ا قول��ه 

 وه��ذه ،أول له��ا يك��ون أن يوج��ب ح��وادث كونه��ا لف��ظ وإن ،والمعن��ى اللف��ظ ف��ي ظ��اهرة
 إن ق�ولهم يش�به ه�ذا وق�ولهم ،وغيرهم�ا يعل�ى أب�ي والقاض�ي بك�ر أب�ي اض�يالق طريقة

 خف�ي االش�تباه م�ن القض�ية ه�ذه ف�ي م�ا وألجل ،الصانع نفاة قول هو العالم حدوث نفي
وف��ي . 143/ 1: بي��ان تلب��يس الجهمي��ة[ ".معرفت��ه م��ن ب��د ال ال��ذي الموض��ع ه��ذا عل��يهم

أبا القاضي بكر هو الباقالني وأن  الظاهر أن القاضي أباو]. 152/ 2: الطبعة األخرى
يعل�ى  يالقاض�ي أب�وقد تقدم النقل قريبا عن . رحمهما هللاشيخ الحنابلة يعلى هو الفراء 

أن المالح��دة ه��م ال��ذين يقول��ون بج��واز وج��ود موج��ودات ال نهاي��ة لع��ددها س��واء كان��ت 
 . قديمة أو محَدثة

 ف�ي ظ�اهرة مناقض�ةً ن ه�ذا ب�أعل�يهم ق�ولهم  تأمل كيف ال يأتي بالدليل الذي يردُّ و
 نف�اة ق�ول ه�و الع�الم ح�دوث نف�ي إن ق�ولهم يشبه هذا قولهم، ويكتفي بأن والمعنى اللفظ

وه�ذه !. وهل بيَّن تلك المسائل بأدلتها ف�ي مواض�ع أخ�رى؟ لعل�ه ق�د فع�ل ذل�ك. الصانع
لتع�رف ف�ي اهي نماذج من كالم�ه رحم�ه هللا وغف�ر ل�ه، وه�ي مفي�دة التي نقلتها النقول 

 . الردود كثير منطريقته وأسلوبه في  على
 حادث�ا النوع يجعلون ال فإنهم وافقهم نومَ  الحديث أهل أكثر وأما"ومنها قوله 

درء تع�ارض [ .!! "أف�راده م�ن الف�رد وحدوث النوع حدوث بين ويفرقون ،قديما بل
إن�ه ب�ل ، !! لم يذكر َمن هم أكثر أه�ل الح�ديث الق�ائلون به�ذاو]. 310/ 1: العقل والنقل

، فهل قال عالم من علماء الحديث بقدم نوع م�ن األن�واع !!لم يذكر اسم أي واحد منهم 
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يق�ول  أي واح�د م�نهم نأ أظ�ن فم�ا ،ه�ذا بع�د اب�ن تيمي�ة ف�ي أق�ول م�ا أدري وما، !!!؟؟
  .بغيبه علمأ وهللا ،ذلك

 الن��وع ب��ه رادويُ�� ،بعين��ه ف��رد ك��ل ب��ه راديُ�� الح��وادث م��ن مض��ى م��ا"ومنه��ا قول��ه 
 شيء فيها فليس الحوادث من واحدٍ  واحدٍ  كل المراد كان فإن ،شيء بعد شيئا قبالمتعا
 ش�يء بعد شيئا المتعاقب النوع مرادك كان وإن ،يكن لم أن بعد كائن منها كل بل ،قديم

/ 4: درء تع��ارض العق��ل والنق��ل[ .! "مق��دي الن��وع ب��ل ،حادث��ا ه��و ول��يس أول ل��ه فل��يس
 . "مبل النوع قدي"وقف عند قوله ]. 268

ج��واز وق��وع ح��وادث ال أول بيق��ول  الش��يخ اب��ن تيمي��ة ظه��ر به��ذه النص��وص أنف
الباحث الثاني إما أنه لم يقف عليها، وإما أن�ه وق�ف عليه�ا أن للمتأمل وبهذا يظهر  ،لها

  .ولم يفهمها، ومن أطلق لسانه بما ال علم له به فإنما حسابه عند ربه
ن المحدثين في إبطال التسلس�ل، هم�ا وجدت نصين عن اثنين م وللفائدة فإنيهذا 

 :، فأنقلهما للفائدةابن خزيمة والبيهقي رحمهما هللا
عم��ن يقول��ون إن كلم��ة ك��ْن م��ن هللا تع��الى  خزيم��ة ف��ي كت��اب التوحي��د ق��ال اب��ن

 خلق�ا ك�ان ل�و زعمك�م عل�ى الخل�ق ب�ه يكون يالذ فالقول ،جهلة يا :لهم قالفيُ : "مخلوقة
 قبله بقولٍ  يخلقه إنما كن قوله أن تزعمون يتال مقالتكم دُ وْ قَ  أليس أصلكم على نهيكوِّ  ثم

 ل�ه نهاية ال ما إلى يصير حتى خلقٌ  وهو قبله بقول يخلقه القول وذلك خلقٌ  عندكم وهو
 يك�ن ل�م م�ا وإح�داثُ  البري�ة وإنش�اءِ  الخل�ق تك�وينِ  إبطالُ  هذا وفي! ؟ أول وال عدد وال
 في��ه تفك��ر ل��و ل��ب ذو يتوهم��ه ال ق��ولٌ  وه��ذا ،ويخلق��ه وينش��ئه الش��يء هللا دثيْح�� أن قب��ل
  ".والرشاد الصواب إلدراك فقووُ 

 قب��ل واح��دٍ  ثاتدَ مْح�� وج��ود ويس��تحيل" :اإلم��ام البيهق��ي ف��ي ش��عب اإليم��ان ق��الو
  ".االبتداء ونفي الحدوث بين الجمع الستحالة ،أول إلى ال واحد

   :م النوعي للعرشدَ القِ ـ المطلب الثاني في مسألة 
لك�الم أه�ل  وه�و ف�ي ه�ذا مواف�ق، بعين�ه رحم�ه هللا ال يق�ول بق�دم الع�الم ابن تيمية

 بق�دم الق�ائلين ري�ةهْ الدَ  ك�الم ت�دبر ومن ،قديما العالم من شيء يكون فال": ويقولالعلم، 
 عل�ى أص�ال دل�يال له�م يجد لم وغيرهم وشيعته كأرسطو اإللهيين المتفلسفة من األفالك

 ]. 161/ 2: الصفدية[ ."غيرها الو األفالك ال ،العالم من شيء قدم
لك�الم أه�ل العل�م،  وهو ف�ي ه�ذا مواف�قوال يقول بقدم شيء معين من هذا العالم، 

 أن أيض��ا ويمتن��ع ب�ل ،ري��ةهْ الدَ  أولئ��ك قال�ه كم��ا ق��ديما الع�الم يك��ون أن ف��امتنع": ويق�ول
 ".ي�ارهباخت فاع�ل بأن�ه العل�م م�ع س�يما ال ،أزلي�ا الفاع�ل مفع�ول ه�و ال�ذي نالمعيَّ  يكون

 ]. 153/ 1: منهاج السنة النبوية[
، وه�ذا ك�اف ف�ي إثب�ات "مق�دي النوع بل"أما القدم النوعي فقد تقدم قبل قليل قوله 

 . أنه يقول بقدم النوع لبعض المخلوقات
الق��ائلين بالح��دوث،  ق��ول الق��ائلين بالق��دم وق��ولَ  ي��ردُّ  ه��و يؤك��د ه��ذا المعن��ى إذو

 هللا فع�ل ف�ي التن�ازع أص�ل وص�ار": ول ف�ي ذل�كويقويجعل لهما قسيما هو المخلوق، 
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 وكثي�ر ،تع�الى هللا ك�الم ف�ي التن�ازع أص�ل جنس من :حادث أو مخلوق أو قديم هو هل
 ل�ه الن�وع ح�ادث أو لي�زَ  ل�م بعينه قديم إال عندهم ليس وفعله كالمه في المتنازعين من

 الجهمي��ة م��ن م��ينالمتكل ق��ول والث��اني ،بقدم��ه الق��ائلين الفالس��فة ق��ول ف��األول ،بت��داءا
 ك�ل بق�دم الق�ول يمك�نهم ل�م هري�ةالدَ  لك�ن ،بهذا متعلقة العالم حدوث ومسألة ،والمعتزلة

 ك��األفالك الع��الم أص��ول بق��دم فق��الوا ،دش��اهَ مال خ��الف فإن��ه ،الع��الم أعي��ان م��ن ش��يء
 وص�ار ،األعي�ان ح�ادث الن�وع ق�ديم ويثبت�ون ،الحوادث بدوام يقولون وهم ،والعناصر

 ح�دوث ثب�ت م�ا ك�ل ويقول�ون ،النوع هذا ثبوت يمنعون الكالم أهل من لهم المناظرون
 الح�دوث دوام المتن�اع ،ابت�داء ل�ه يك�ون وأن حادث�ا نوعه يكون أن لزم نوعه من شيء

 فاس��تظهر ،به��ذا إال ي��تم ال ش��يء ك��ل خ��الق هللا ب��أن الق��ول أن وظن��وا ،عن��دهم والفع��ل
 له�م ثب�ت همب�ردِّ  أنه�م وظن�وا ه�ذا ط�الإب في عليهم الكالم وطولوا بهذا عليهم الفالسفة

 ]. 176ـ  175/ 2: الصفدية[ ".العالم قدم
 ح�ادث أو لْ ي�زَ  ل�م بعين�ه ق�ديم إال عندهم ليس المتنازعين من وكثير"وتأمل قوله 

غالب��ا ق��ول م��ن األق��وال نس��به  ه لك��ال الق��ولين، فإن��ه إذا أراد ردَّ وردَّ " بت��داءا ل��ه الن��وع
بن�وع ثال�ث إذا كان كل منهما مردودا عنده فلم يب�ق إال الق�ول للفالسفة أو أهل الكالم، ف

 مخل�وق أو ق�ديم ه�و ه�ل"وتأمل قول�ه . رغم كونه مخلوقا قديم النوع ليس له ابتداء هو
حي�ث ال يق�ول بالتقس�يم الثن�ائي ال�ذي يجع�ل الش�يء إم�ا ق�ديما وإم�ا حادث�ا،  ،"حادث أو
وإم��ا مخلوق��ا، والن��وع  وإم��ا حادث��اإم��ا ق��ديما يق��ول بتقس��يم ثالث��ي يجع��ل الش��يء إنم��ا و

  .األخير الذي ليس بقديم وال حادث هو عنده القديم بنوعه ال بعينه
إذا ك�ان ذل�ك وقدم العالم كله ب�النوع، ب�ل قِ�َدم بعض�ه فق�ط،  ال يقصد ه بالتأكيدلكن

ف�ي بع�ض كتب�ه األث�ر الم�روي  ذكرَ  إذْ  ،القدم النوعي للعرش كذلك فيبدو أن مراده هو
 فخل�ق ش�يئا يخل�ق أن قب�ل عرش�ه عل�ى ك�ان هللا إن"ب�اس رض�ي هللا عنهم�ا عن اب�ن ع

، ]286/ 1: بغي�ة المرت�اد[ول�م يتعقب�ه بش�يء،  "القيامة يوم إلى كائن هو ما فكتب القلم
ده وفي هذا إشارة منه إلى أنه يقول به، وكتبه ليست كتب رواية إسنادية لنق�ول إن قْص�

قبوال عنده فال مجال له في تفسيره سوى أن يق�ول مجرد الرواية، وإذا كان هذا األثر م
إن الع��رش ك��ان قب��ل خل��ق األش��ياء الحادث��ة، وأن يجعل��ه عل��ى تقس��يماته مخلوق��ا ل��يس 

وه�ذا ه�و الق�ول بالق�دم الن�وعي  ،حادث�احادثا، أي قديما ب�النوع وإن ك�ان ك�ل ف�رد من�ه 
  .للعرش

واب�ن أب�ي ش�يبة ف�ي واألثر المذكور عن ابن عباس هنا رواه الفري�ابي ف�ي الق�در 
العرش والدارمي في الرد على الجهمي�ة والطب�ري ف�ي التفس�ير واب�ن بط�ة ف�ي اإلبان�ة 
والاللك��ائي ف��ي ش��رح أص��ول االعتق��اد م��ن س��بعة ط��رق ع��ن س��فيان الث��وري ع��ن أب��ي 

 . هاشم عن مجاهد عن ابن عباس
الرماني يحيى ب�ن دين�ار الواس�طي وه�و هاشم  يأبعن له رواية سفيان الثوري [

ع��ن أب��ي هاش��م إس��ماعيل ب��ن كثي��ر المك��ي وه��و ثق��ة ع��ن  ل��ه رواي��ةق��ة ع��ن مجاه��د، وث
القاس�م ب�ن كثي�ر الخ�ارفي ع�ن أب�ي هاش�م  ل�ه رواي�ةوكما في تفسير الطب�ري، مجاهد، 

رواي��ة إال ع��ن اثن��ين الم��زي ل��ه  ل��م ي��ذكروه��ذا  ،وه��و ص��دوق ثق��ةالهم��داني الك��وفي 
ف�ي أس�ماء الش�يوخ، ول�و ل�م يك�ن كوفيين، وسفيان الث�وري ك�ان ي�دلس أحيان�ا وخاص�ة 
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ذلك لحملنا روايته عن أب�ي هاش�م ع�ن مجاه�د عل�ى أن�ه الرم�اني أو المك�ي، لك�ن عنده 
حي��ث ك��ان عن��ده ذاك الت��دليس فيحتِم��ل أن يك��ون روى تل��ك الرواي��ة ع��ن أب��ي هاش��م 

لش���بهة  فه���ذا الس���ند ض���عيف، وإذا ك���ان ذل���ك ك���ذلك ]الهم���داني الك���وفي ع���ن مجاه���د
 . االنقطاع

لم أجدها م�ن غي�ر ه�ذا " شيئا يخلق أن قبل عرشه على كان هللا إن"كلمة وهذه ال
رواية جماعة من الت�ابعين ع�ن اب�ن عب�اس أن أول م�ا  عدم ثبوتهاالطريق، ومما يؤكد 

انظ���ر المعج���م الكبي���ر للطبران���ي واإلبان���ة الب���ن بط���ة . ول���م ي���ذكروها القل���مهللا  خل���ق
   .والمستدرك للحاكم والسنة لعبد هللا بن أحمد

ك�ان هللا ول�م "ه لح�ديث ردُّ م�ن ق�ول اب�ن تيمي�ة بالق�دم الن�وعي ومما يؤكد ما تقدم 
س�واء ب�العين أو ، ألن�ه إذا ل�م يك�ن ق�ائال بق�دم ش�يء س�وى هللا تع�الى "يكن ش�يء غي�ره

، وحي�ث إن�ه ال يق�ول بق�دم ش�يء س�وى فيكون رده لهذا الحديث بهذا اللف�ظ عبث�ابالنوع 
أن�ه يق�ول بق��دم ش�يء س�وى هللا ب�النوع، وه�و ال يثب�ت ذل��ك  هللا تع�الى بعين�ه فه�ذا يعن�ي

  .لغير العرش فلم يبق سوى أنه قائل بالقدم النوعي للعرش
بالق��دم الن��وعي ل��بعض المخلوق��ات، والظ��اهر أن اب��ن تيمي��ة يق��ول  افظه��ر به��ذ

وبه�ذا يظه�ر للمتأم�ل أن الباح�ث الث�اني إم�ا أن�ه ل�م يق�ف عل�ى نا أنه العرش، ظهورا بيِّ 
لنصوص، وإما أنه وقف عليه�ا ول�م يفهمه�ا، وم�ن أطل�ق لس�انه بم�ا ال عل�م ل�ه ب�ه تلك ا

 . فإنما حسابه عند ربه
ي�رى الل�وازم  عن�دماعيد النظر ف�ي مذهب�ه ولعله ي"ـ أما قول الباحث الثاني عني 

فه�و م�ن الك�الم اإلنش�ائي  "مه بها من يقول بقِ�دم الع�الم م�ن الفالس�فة الض�الينلزِ التي ي
عنى صاحبه ب�العلم وال باالس�تدالل، وإال فك�ان ينبغ�ي أن ي�ذكر أق�وى الل�وازم الذي ال يُ 

ويلِزم��ون به��ا  الفالس��فة الض��الينوص��فهم بم��ن مبقِ��دم الع��الم  ونن يقول��َم��يورده��ا الت��ي 
أن ي�ذكر مذهب�ه لنرى م�ا ه�ي؟، كم�ا ك�ان ينبغ�ي حسب دعواه من يقول بحدوث العالم 

ألدل�ة الت�ي تثب�ت قول�ه وت�نقض ق�ول المخ�الفين م�ع ا اإللزام�اتتلك الذي ال تتوجه إليه 
، فاالستدالل والبراهين في جانب وهو على م�ا ، ولكنه لم يفعلفعال صحة مذهبهلنرى 

  .يبدو في جانب آخر
يقول بقول ابن تيمية بجواز الق�دم الن�وعي للح�وادث، وإذا ك�ان ه�ذا  هالمظنون أن

قليل في إبطال القول بالتسلسل في هو ما يذهب إليه فليجب عن األدلة التي تقدمت قبل 
  .الماضي إلى ما النهاية

 
 :ة عشرةابعـ الوقفة الس

 ،أنك�ر عل�ى ش�يخ اإلس�الم دفاع�ه ع�ن ح�ديث األوع�ال: "قال الباحث الثاني عني
أه�ل  فه�و ح�ديٌث رواه كب�ار ،!والجواب أن شيخ اإلس�الم ل�م ي�أت بالح�ديث م�ن كيس�ه 

، وف�ق م�نهج أه�ل الح�ديث ثمة إنك�ار فعل�يهم الحديث من أهل السنن وغيرهم، فإن كان
ح�د وللفائ�دة فق�د ق�ام أ ،كم�ا فع�ل العالم�ة األلب�اني رحم�ه هللا ،في التصحيح والتضعيف

  ."بدراسة هذا الحديث وانتهى إلى تصحيحه المشايخ
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 :أقول
، ف�ال معن�ى ، ول�م يتهم�ه أح�د ب�ذلكم�ن كيس�هاألوع�ال ل�م ي�أت بح�ديث ابن تيمية 
  .لمثل هذا القول

م�ن كت�ب  هو في أكثر من خمس�ة عش�ر مص�درا م�ن مص�ادر الس�نةهذا الحديث 
يروي فيها المصنفون ما عن�دهم وكتب الرواية ـ حسب طريقة أهل الحديث ـ ، الرواية

كثير من  هاعلى رجال تلك األسانيد، ولذا فإنه يقع فيفيها ن أن العهدة وْ بأسانيدهم، ويرَ 
ك��رة والموض��وعة، ومج��رد رواي��ة الح��ديث الرواي��ات الض��عيفة وبع��ض الرواي��ات المن

 .بالسند ليست دليال على أن المؤلف يقبله ويصححه
، ألنه�م بع�د معرف�ة ط�ريقتهم ف�ي التص�نيف وال إنكار على أئمة الرواي�ة ف�ي ه�ذا

صنفوا تل�ك الكت�ب للعلم�اء ال للعام�ة، واش�تمالها عل�ى بع�ض المن�اكير والموض�وعات 
عض��هم ق��د أورد مث��ل ه��ذا الح��ديث ف��ي مق��ام منس��جم م��ع ط��ريقتهم فيه��ا، وإذا ك��ان ب

االحتجاج فهذا دليل على ضعفه في علم الدراية، وال يشفع له ف�ي ه�ذا إمامت�ه ف�ي عل�م 
 . الرواية

أما الذي يذكر الحديث محتجا به ساكتا عما فيه من ضعف إذا كان يعلم�ه ف�ال ب�د 
 . من أن يتوجه إليه اللوم واإلنكار

ق عن سماك بن ح�رب ع�ن عب�د هللا ب�ن َعمي�رة من أربعة طرُروي هذا الحديث 
فه�ل . عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى هللا عليه وسلم

  :هذا الطريق من الطرق المقبولة ؟؟
، وثق��ه بع��ض العلم��اء وض��عفه جماع��ة، 123س��ماك ب��ن ح��رب ك��وفي م��ات س��نة 

م ب�ن ُس�ليم وري وأبي كان يقبل التلقين، ورواية شعبة والث :قال النَسائيو األحوص سالَّ
عب�د هللا ب�ن َعمي�رة . واح�د م�ن ه�ؤالء م�ن طري�قِ هذا الحديَث عن�ه  أجدْ ولم  .عنه جيدة

 .وق�ال اإلم�ام مس�لم تف�رد س�ماك بالرواي�ة عن�ه ،ذكره ابن حبان في الثقات مج�رد ذك�ر
ج�اج فهذا حديث من أحاديث العقيدة الضعيفة اإلس�ناد، ال يج�وز ذك�ره ف�ي مج�ال االحت

 .به لمن علم حاله
في�ه وهَ�م أو إيه�ام، " كما فعل العالمة األلباني رحم�ه هللا"قول الباحث الثاني هنا 

وإال فل��َم ي��ذكر اس��مه ف��ي مع��ِرض يُفه��م من��ه أن الش��يخ األلب��اني يص��حح الح��ديث، ألن��ه 
وهذا خطأ ظاهر، فإن�ه ، هو؟ في أي كتابالمصدر لم يذكر دعواه بأنه صحيح؟ ثم إنه 

ف���ي السلس���لة الض���عيفة وف���ي ض���عيف الج���امع الص���غير وف���ي تخ���ريج ش���رح فه ض���عَّ 
  .الطحاوية وفي غيرها

بدراس�ة ه�ذا الح�ديث وانته�ى إل�ى إشارة الباحث الثاني إلى أن أح�د المش�ايخ ق�ام 
كفع��ل أه��ل ال تنفع��ه، ألن��ه ال يج��وز ال��رد عل��ى ال��دليل بق��ول ف��الن وف��الن،  تص��حيحه
 اطلع عليه من األدلة ووج�هِ  فليأت بخالصة ماكان عنده شيء من العلم  منواألهواء، 

  .وليْدِل بدلوه في االحتجاج االستدالل بكل منها
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   :عشرة ـ الوقفة الثامنة
الح�ديث يُق�رر : "في معرض كالمه عن ح�ديث األوع�ال قال الباحث الثاني عني

 نَ طَع� ف�إنْ  ،صفة العلو، وهي واردة في مئات من نص�وص الكت�اب والس�نة الص�حيحة
 ".!هذا الحديث فماذا سيفعل بغيره ؟في 

 :أقول
يقب�ل التلق�ين، كان حديث تفرد به ـ حسب ما وصلنا من كتب الرواية ـ راو هذا ال

وبهذا تكون ه�ذه الرواي�ة ش�ديدة رواه عن راو مجهول، ووهذا تضعيف شديد للراوي، 
 هابي�ان ض�عفالتس�اؤل ع�ن س�بب التمس�ك به�ا وع�دم الرض�ا ع�ن وال ب�د م�ن الضعف، 

 . عف االحتجاج بهاوض
والمعنى الذي جاء في هذا الحديث مختلف ع�ن المعن�ى ال�ذي ج�اء ف�ي نص�وص 

على عقيدة أن من عل�ى رأس الجب�ل فهو يثبت العلو الحسي الكتاب والسنة الصحيحة، 
  .أقرب إلى هللا ممن في الوادي، والنصوص الصحيحة تثبت العلو المطلق

مئات من نص�وص الكت�اب والس�نة جاء في  إذا كان معناه هو المعنى الذيثم إنه 
  !.!؟إذن  اإلصرار على التمسك به فلمَ ولم يصحَّ سنده  الصحيحة

إن م�ن عل�ى رأس الجب�ل ه�و أق�رب إل�ى الع�رش : والقول الصحيح ه�و أن نق�ول
الذي استوى عليه ربنا جل جالله، وليس أقرب إلى هللا، فال تعالى من�زه ع�ن المك�ان، 

كون��ه خل��ق المك��ان، وه��و اآلن عل��ى م��ا علي��ه ك��ان، وش��تان ب��ين  فق��د ك��ان س��بحانه قب��ل
وم�ن أراد الس�المة ف�ي . !الع�رش مستقرا أو قاع�داعلى العرش وبين أن يكون  استوى

ال�دين واتب��اع الس�نة وطريق��ة الص�حابة الك��رام فليق��ف عن�د م��ا ورد ع�ن هللا ج��ل جالل��ه 
 . صفات ربنا سبحانه ، وليبتعد عن إقحام عقله فيوعن رسوله صلى هللا عليه وسلم

 
 :ة عشرةتاسعـ الوقفة ال

ه لألحادي�ث واآلث�ار إي�رادَ اب�ن تيمي�ة أنكر عل�ى الش�يخ : "قال الباحث الثاني عني
، متابًع�ا غي�ره ف�ي الطع�ن ف�ي مش�كًكا فيه�اف هللا بأن�ه أب�دى ع�ن بعض�ه التي فيها وْص�

  ".هللا بن أحمد رحمهما هللا كتاب السنة لعبد
! ع�د ه�ذا التن�اقض ـ ي�ا ذوي الحج�ى ـ تن�اقض أظه�ر من�ه؟فه�ل ب"نق�ل ق�ولي ث�م 

ث�م !!! يقولون بإثبات لف�ظ ال�بعض عل�ى هللا وأن�ه راج�ع إل�ى ال�ذات وأن�ه عل�ى ظ�اهره 
فكي�ف ه�و !!! يقولون إن إطالق هذا عل�ى معن�ى ال ي�ؤدي إل�ى التبع�يض ل�يس بممتن�ع 

  ."!!!؟ وكيف ال يؤدي إلى التبعيض بعض
ن تبعيض��ه المح��َدث المبت��َدع ال��ذي ورث��ه ع��ن أه��ل خل��ط ب��يحي��ث : "عن��ي ث��م ق��ال

ومنهم ش�يخ اإلس�الم، ول�و نق�ل جمي�ع ك�الم ش�يخ  والتبعيض الذي يقصده السلفالكالم 
  ".!!اإلسالم الذي اقتطعه للتشنيع عليه لعلم العقالء والمنصفون هذا، ولكن
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اقتطعت�ه كالم ابن تيمية من كتاب التسعينية الذي ادعى أني الباحث الثاني ثم نقل 
هك��ذا خ��تم كالم��ه بكلم��ة . "!!والمنص��فون ه��ذا، ولك��ن العق��الءُ  لعل��مَ "نقل��ه  ه ل��و ت��مَّ وأن��

 ". ولكن"
  :399ـ  389/ 2بتمامه من التسعينية  النص الذي نقله هذا هوو

وأما إطالق الق�ول ب�أن الص�فة بع�ض الموص�وف أو أنه�ا ليس�ت [: قال ابن تيمية
، وإذا ُحق�ق األم�ر ف�ي كثي�ر الك�الم وفرس�انهم ائف من أئم�ة أه�لغيره فقد قال ذلك طو

، ل ما يخالف ضرورة العقل لغير غ�رضمن هذه المنازعات لم يجد العاقل السليم العق
، فمن قال إن األع�راض بع�ض الجس�م لمنازعات يكون لفظيا أو اعتباريابل كثير من ا

 واعتب�ارٍ  ف�ظٍ أو إنها ليست غيره وم�ن ق�ال إنه�ا غي�ره يع�ود الن�زاع ب�ين محقق�يهم إل�ى ل
كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلب�يس  ،"غير"و "بعض"اصطالح في مسمى  واختالفِ 

التلبيس من كت�اب التأس�يس  ويسمى أيضا تخليصَ  ،الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية
، وبن�ى نف�ي ذل�ك عل�ى أن  ال�رازي ف�ي نف�ي الص�فات الخبري�ةهللا الذي وضعه أبو عبد

ذل�ك ا م�ا ف�ي نَّ�، وبيَّ ه م�ن األبع�اضالى إلى غي�ره وتركيبَ�تع ثبوتها يستلزم افتقار الرب
ه ي�رَ أطلق لفظ البعض عل�ى ال�ذات وغ ، فهذا إن كان أحدٌ من األلفاظ المشتركة المجملة

ن الص�فة ليس�ت غي�ر الموص�وف ، وأُنكر ذل�ك علي�ه ألض هللامن الصفات وقال إنه بعْ 
 لفظ البعض فهذا اللفظ ق�د نط�ق ب�ه قال في صفات هللا، وإن كان اإلنكار ألنه ال يُ مطلقا

/ 6: مجم��وع الفت��اوىوه��ذا ف��ي []. أئم��ة الص��حابة والت��ابعين وت��ابعيهم ذاك��رين وآث��رين
، ..." ن الص�فةوأُنكر ذلك عليه أل"جاء في هذا النص في كالم الشيخ و]. 409ـ  408

  ...". ن الصفةأُنكر ذلك عليه أل"ولعل في ذلك تصحيفا، وربما كان النص هكذا 
وال [ :وق��ال ع��ن أئم��ة الس��لف ث��م أورد اآلث��ار: وت��ابع الباح��ث الث��اني النق��ل ق��ائال

ق�ال ذل�ك فإنه قد يُ ، إيهام وإبهام، فيها البعض والجزء والغير ألفاظ مجملةريب أن لفظ 
رق بعض�ه بعض�ا ، بحي�ث يج�وز أن يف�ام�ا يج�وز أن يوج�د من�ه ش�يء دون ش�يءعلى 

ين م�ا ج�از مفارق�ة رَ ْي�الغَ  ح�دُّ : ق�ال، كم�ا يُ فيهذلك  نَ كِ ، أو يمْ وينفصل بعضه عن بعض
أح��دهما لآلخ��ر كص��فات األجس��ام المخلوق��ة م��ن أجزائه��ا وأعراض��ها، فإن��ه يج��وز أن 

، وق�د ذل�ك كل�ه مق�دس ع�ن النق�ائص واآلف�ات، وهللا س�بحانه من�زه ع�ن لتتفرق وتنفص
وم وإن ك�ان المعل يكون المعلوم ليس هو غيرَ ، فد بذلك ما يُعلم منه شيء دون شيءرايُ 

، ف�إن العب�د ق�د يعل�م وج�ود غاير بهذا المعنى ثاب�ت لك�ل موج�ود، والتالزما له ال يفارقه
، لم ثم أنه سميع بصير، وكذلك رؤيت�ه تع�الى ك�العلم ب�هالحق ثم يعلم أنه قادر ثم أنه عا

، جاح�د لل�رب به�ذا المعن�ى فه�و ُمعط�ل ضى عنه وعن صفاته التغاير والتبعيفمن نف
، وه��ذا ق��د بس��طناه ف��ي كت��اب بي��ان تلب��يس اير ال ينتف��ي إال ع��ن المع��دومالتغ��ف��إن ه��ذا 

الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية في الكالم على سورة اإلخالص وغي�ر ذل�ك بس�طا 
م��ا "، فق��ول الس��لف واألئم��ة ك زال��ت عن��ه الش��بهات ف��ي ه��ذا الب��ابن عل��م ذل��وَم�� ،انً��بيِّ 
نح�و ذل�ك مم�ا اس�تعملوا في�ه و "م�ن هللا هللا ل�مُ عِ "و "ص�فاته من�ه"و "صف هللا من هللاوُ 

ق�ال إن�ه ، كم�ا يُ التبع�يض فه�و تبع�يض به�ذا االعتب�اروإن قال قائ�ل معناه�ا  ،"نْ مِ "لفظ 
ي لف�ظ التغ�اير والتبع�يض ونح�و م�ن الن�اس يمن�ع أو ينف� عتب�ار، ث�م كثي�رتغاير به�ذا اال

ضهم ال يمن�ع ، وبعنع من لفظ التبعيض، وبعض الناس ال يمنع من لفظ التغاير ويمذلك
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وه�ذا [ ..]..سر المعنى وأزيلت عنه الشبهة واإلجمال الذي ف�ي اللف�ظ من اللفظين إذا فُ 
 ]. 412ـ  411/ 6: مجموع الفتاوىفي 

 :أقول
عل�ى الش�يخ إي�راده لألحادي�ث واآلث�ار الت�ي فيه�ا  أنك�رَ "قول الباحث الثاني عن�ي 

كت ف��ي بع��ض أنن��ي ش��كَّ  ن��هق��د يُفه��م م" مش��كًكا فيه��اف هللا بأن��ه أب��دى ع��ن بعض��ه وْص��
ف�ي ف�ي ه�ذا ع�ي إلع�ادة م�ا كتبت�ه وليس األم�ر ك�ذلك، وال دا، الثابتةاألحاديث واآلثار 

 . كتاب عقائد األشاعرة
م�روي ع�ن اب�ن عب�اس رض�ي الثر األ :على سبيل المثال وأقول من باب التذكير

عثم��ان ب��ن  ف��ي س��نده عم��رو :!!في��ه أن هللا تع��الى يب��دي ع��ن بعض��هال��ذي و هللا عنهم��ا
وق�ال عن�ه أب�و ح�اتم . ربم�ا أخط�أ: الكالبي، وهذا قد ذك�ره اب�ن حب�ان ف�ي الثق�ات وق�ال

فه وض�عَّ . كان شيخاً أعم�ى بالرق�ة، يح�دث الن�اس م�ن حفظ�ه بأحادي�ث منك�رة: الرازي
ه��ذا ف��ي  ذك��رتُ . مت��روك الح��ديث: النس��ائي واألزديفي��ه قيل��ي وال��دارقطني، وق��ال العُ 

  ".!!؟ أفمثل هذا يكون حجة"ألشاعرة وقلت كتابي عقائد ا
ومن الغرائب أن ابن تيمية ي�ورده محتج�ا ب�ه وس�اكتا علي�ه، وهك�ذا يفع�ل مقل�دوه 

.!!  
هللا ب�ن  متابًع�ا غي�ره ف�ي الطع�ن ف�ي كت�اب الس�نة لعب�د"الباحث الث�اني عن�ي  قولُ 

 فه�و أنن�ي ال أطع�ن ف�ي اإليهامللحقيقة، فأما  ةومخالف فيه إيهامقول " أحمد رحمهما هللا
ألنه لم تصحَّ عندي نسبته إليه أص�ال، وإنم�ا طعن�ت ف�ي وذلك كتاب لعبد هللا بن أحمد، 

ص��حة نس��بته إلي��ه، وأم��ا مخالف��ة الحقيق��ة ف��ألن طعن��ي ف��ي ص��حة نس��بة كت��اب الس��نة 
لعبد هللا بن أحمد إلى المؤلف هو من بحثي وجهدي، وليس م�ن مت�ابعتي في�ه المنسوب 

 .للمؤلف إن شاء هللا في الوقفة التالية وسأعلق على نسبة هذا الكتاب. ألحد
فهل بعد هذا التناقض ـ يا ذوي الحجى ـ تناقض أظه�ر "قولي الباحث الثاني  نقلَ 

 :، وهذا بيانهولم يبين في أي مورد كان" !منه؟
أب�دى "قريبا فيه في الكالم ع�ن هللا تع�الى أثر ابن عباس الذي بينت ضعف سنده 

أن�ه ق�ال معلق�اً عل�ى مع اإلقرار عن القاضي أبي يعلى  ابن تيميةنقل قد و ،"عن بعضه
فهو على ظاهره وأنه راجع إلى الذات، إذ ليس ف�ي  "أبدى عن بعضه"أما قوله : [ذلك
وال يمتن�ع إط�الق ه�ذه  ه وال ما يخرجها عما تستحق،له على ظاهره ما يحيل صفاتِ حمْ 

قف�ة تأم�ل ف�ي ه�ذه وال ب�د م�ن و .]الصفة على وج�ه ال يفض�ي إل�ى التجزئ�ة والتبع�يض
ال يفض���ي إل���ى التجزئ���ة و ،وأن���ه راج���ع إل���ى ال���ذات ،فه���و عل���ى ظ���اهره"الكلم���ات 
 " !!. والتبعيض

يقولون إن هللا تعالى يبدي عن بعض�ه، ويقول�ون إن الك�الم هن�ا ه�و ف�ي ال�ذات ال 
 !!.إلى التجزئة والتبعيض  في الصفات، ويقولون إن هذا ال يفضي

أن و ،اإلرادة وغيره�اوالقدرة والعلم ك ات،لى صفمن الواضح المفهوم أن ل تعا
تعالى هللا عن ذل�ك العلم مثال هو بعض صفات هللا جل جالله، وال نقول هو بعض هللا، 
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ي�ؤدي إل�ى الق�ول بالتجزئ�ة علوا كبيرا، والقول بأنه بعض الصفات ال بع�ض ال�ذات ال 
  .على هللا والتبعيض

ال ي�ؤدي إل�ى الق�ول أن الق�ول ب�ذلك ولكن القول بأن هناك شيئا هو بع�ض ال�ذات 
أم�ا عن��د م�ن يجعل�ون ك��الم اب�ن تيمي��ة واج�ب االتب��اع !!. تن��اقض بالتجزئ�ة والتبع�يض 

 يجعلون��هوال  وس��واء ك��ان ل��ه دلي��ل أوْ ال  ال وس��واء ك��ان متناقض��ا أوْ  س��واء فهمن��اه أوْ 
: لتس�ليمفي وجوب االتب�اع وا بمنزلة كالم هللا تعالى وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم

  .!!وال يجوز االعتراض عليه السلف من عقيدة عندهم فهذا 
وأما إطالق القول بأن الص�فة بع�ض "الكالم على هذه المسألة ابن تيمية في  لُ وق

ه�و ن�وع ..."  ائف من أئمة أهل الك�المالموصوف أو أنها ليست غيره فقد قال ذلك طو
هنا هي فيما لو قلنا بع�ض ع فيها المتنازَ من خلط المسائل بعضها ببعض، ألن المسألة 

وليست المسألة في كون الصفة هي بعض الموصوف أو ال ال بعض الصفات، الذات، 
  .فتأمل!!! 

م�ن فه�ذا  "ق�ال ف�ي ص�فات هللا لف�ظ ال�بعضوإن كان اإلنكار ألنه ال يُ "وكذا قوله 
 . إمعانه في خلط المسألتين

" إيه�ام وإبه�امفيها  لفاظ مجملةالبعض والجزء والغير أوال ريب أن لفظ "وقوله 
خل��ط المس��ائل، فلف��ظ ال��بعض ب��اب ه��و ك��ذلك م��ن  :وكالم��ه بع��د ذل��ك ع��ن ح��د الغي��رين

والجزء من األلفاظ الواضحة المعنى البعيدة عن اإليهام واإلبهام، ف�ال يخف�ى عل�ى ك�ل 
ذاك أو بعض منه، وال عالق�ة لتل�ك األلف�اظ من يفهم لغة العرب ما معنى هذا جزء من 

بعضه بعض�ا وينفص�ل  قربحيث يجوز أن يفا يجوز أن يوجد منه شيء دون شيء ماب
م�ع ، ألن�ه إذا قي�ل ف�ي بع�ض الش�يء ه�و ج�زء من�ه ذلك فيه نَ أو يمكِ  بعضه عن بعض

أو م�ع إمك�ان ذل�ك في�ه أو م�ع ع�دم إمك�ان ذل�ك في�ه فه�و بعضه بعض�ا  قريفاجواز أن 
  .يعني التبعيض، ليس له معنى إال ذلك

لم ث�م أن�ه س�ميع العبد قد يعلم وجود الحق ثم يعلم أن�ه ق�ادر ث�م أن�ه ع�افإن "وقوله 
به�ذا المعن�ى فه�و ُمعط�ل جاح�د  ضى عن�ه وع�ن ص�فاته التغ�اير والتبع�يفمن نف� بصير
خل��ط المس��ائل، ألن ف��رض المس��ألة ه��و ف��ي ال��ذات ال ف��ي ب��اب ه��و ك��ذلك م��ن " لل��رب

إش�ارة تؤك�د أن�ه " ضبع�يى عنه وع�ن ص�فاته التغ�اير والتفمن نف"وفي قوله  .الصفات
 !!. يثبت التغاير والتبعيض ل جل وعال في الذات وفي الصفات 

حي�ث خل�ط ب�ين تبعيض�ه المح�َدث المبت�َدع "قول الباحث الث�اني ف�ي كالم�ه عن�ي 
ي�دل " وم�نهم ش�يخ اإلس�الم والتبعيض ال�ذي يقص�ده الس�لفالذي ورثه عن أهل الكالم 

كأن��ه مت��ابع لم��ن يخل��ط مس��ألة التبع��يض ف��ي وعل��ى أن��ه ينق��ل كالم��ا ال يع��ي مض��مونه، 
المح��َدث وإال ألوض��ح الف��رق ب��ين التبع��يض ، !!الص��فات بمس��ألة التبع��يض ف��ي ال��ذات

وهل كان السلف يقول�ون ب�التبعيض ل ، بزعمه والتبعيض الذي يقصده السلفالمبتَدع 
  .علوا كبيرا ن ذلكتعالى هللا ع!! ؟
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ض��عيفة األس��انيد أو المعلول��ة ج��ائز عن��د ويب��دو أن إثب��ات الق��ول للس��لف باآلث��ار ال
م��ن  معن�دهن مث�ل ه��ذه اآلث�ار ينبغ�ي أن يُتس��اهل فيه�ا ألالباح��ث الث�اني، طائف�ة وم�نهم 

 .ملفتأ .!ال في الحالل والحرام وال في فضائل األعمال!! حيث إنها في باب العقيدة
ه لعل�م ك�الم ش�يخ اإلس�الم ال�ذي اقتطع�ه للتش�نيع علي� جمي�عَ  ولو نقلَ "عني وقوله 

ال يعي ما يقول، فهأنذا قد نقلت كل الكالم الذي يدل على أنه " العقالء والمنصفون هذا
في��ه إال م�ا يؤك�د ص��حة  ل�يس ج�اء ب�ه الباح�ث الث��اني، وليق�رأه العق�الء المنص��فون فإن�ه

  .قولي، ول وحده الفضل والمنة
 

 :العشرونـ الوقفة 
فه�ي هللا ب�ن أحم�د  ب الس�نة لعب�دف�ي كت�ا هوأم�ا تش�كيك: "قال الباحث الثاني عني

توثي�ق أس�انيد كت�ب العقي�دة  ثم ذك�ر دراس�ة ق�ام به�ا أح�د المش�ايخ ف�ي". شنشنة كوثرية
وم�ن ش�كَّك ف�ي نْس�بته فل�م ي�أِت ": ختم دراسته عن كت�اب الس�نة بقول�هأنه اإلسالمية، و

 . "بُحجة علمية ليُرد عليه
 :أقول

رحم�ه هللا ل�ه ك�الم ف�ي ه�ذا الكت�اب رى بأن الشيخ الك�وثري كأن الباحث الثاني ي
، !فكالم�ه م�ردودبق�دح كل م�ن ي�تكلم ف�ي ه�ذا الكت�اب بنى عليه أن وأن كالمه مردود ف

وهذا غي�ر مقب�ول ف�ي الح�وار العلم�ي، وأه�ل العل�م رحمه�م هللا ي�دلي ك�ل م�نهم بحجت�ه 
  .عليه رغبة في إظهار الحق ويُردُّ  ويردُّ 

توثي��ق أس��انيد كت��ب  يخ ج��زاه هللا خي��را ف��يلدراس��ة الت��ي ق��ام به��ا أح��د المش��ااأم��ا 
 :على أمرينهنا فإنه اعتمد فيها  العقيدة اإلسالمية

أح��دهما دراس��ة إس��ناد النس��خة المس��ندة الت��ي وص��لتنا م��ن الكت��اب، والث��اني ذْك��ر 
هم�ا يكلكالم�ه ف�ي ، والعلماء الذين جاؤوا بعد المؤلف واقتبسوا نصوصا من كتابه ه�ذا

 :سخة المشهورة من الكتاب ثابتة عن المؤلفال دليل فيه على أن الن
في�ه قص�ور م�ن كالم�ه فقد يسر هللا لي االطالع عليها، ودراسة سند النسخة فأما 
 :ثالثة أوجه
أح�د ش�يوخ أب�ي "أنه اكتف�ى ف�ي ترجم�ة محم�د ب�ن الحس�ن السمس�ار بأن�ه  :األول

وه�ذا ". اي�ةيعقوب القراب في كتابه فضائل الرمي في سبيل هللا، ومكث�ر عن�ه ف�ي الرو
لم يلت�زم الص�حة ف�ي تخ�ريج المروي�ات، وألن�ه ال يكفي في توثيق الرجل، ألن القراب 

ف�ال أدري ع�الَم بن�ى قول�ه روى عنه في الكتاب المذكور حديثين أحدهما في الشواهد، 
محم��د ب��ن "وكن��ت ق��د قل��ت فيم��ا تق��دم ف��ي ه��ذا ال��راوي ؟، " ومكث��ر عن��ه ف��ي الرواي��ة"

  ."فهو مجهول الحال بيَّض له الذهبي في تاريخ اإلسالمالحسن بن سليمان الهروي 
ش�يخ الب�ن "أنه اكتفى في ترجمة محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي بأن�ه  :الثاني

وهذا ال يكفي ف�ي توثي�ق الرج�ل، وكن�ت ق�د قل�ت فيم�ا تق�دم ف�ي ه�ذا ". حبان في الثقات
ولعله محمد بن إب�راهيم محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي لم أجد له ترجمة، "الراوي 
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ك�ر ف�ي ثالث�ة مواض�ع م�ن ذَ  ، وق�داب�ن حب�انم�ن ش�يوخ الخالدي اله�روي، وه�ذا ش�يخ 
ف��ي كت��اب المج��روحين  كت��اب الثق��ات أن��ه حدث��ه ع��ن بع��ض ال��رواة، وروى عن��ه نص��ا 

وسبعة نصوص في روضة العقالء، ولم يرو عنه في صحيحه وال في مشاهير علم�اء 
  ."المتابعات في ، ولعله ال بأس بهاألمصار

م��ن الح��تم ال��الزم أن��ه ل��م يتع��رض ل��ذكر كات��ب النس��خة بش��يء أص��ال، و :الثال��ث
العناية بذكره وبترجمته قبل البدء بتراجم رجال سندها، وكنت قد قلت فيه فيم�ا  وجوب

فكاتب النسخة ه�و األنج�ب ب�ن مك�ي ب�ن األنج�ب ب�ن أحم�د الطيب�ي، هك�ذا أثبت�ه  "تقدم 
  ".لمسنَدة، ولم أجد له ترجمةا محقق الكتاب من النسخة 

، فكي�ف ض�عيفة ال يص�ح االعتم�اد عليه�االح�ال ورواي�ة مجه�ول " وكنت قد قلت
وهذا يعني أن كتاب السنة لعب�د هللا ب�ن  ،إذا كان كاتب النسخة لم توجد له ترجمة أصال

، فيُخشى من أن تك�ون ق�د عبث�ت ب�ه ي�د لم تثبت نسبته إليهبالصورة التي وصلتنا أحمد 
  ."المجاهيلأحد 

واقتبس��وا  عب��د هللا ب��ن أحم��د اإلم��ام الح��افظ وأم��ا ذْك��ر العلم��اء ال��ذين ج��اؤوا بع��د
فه�و لتثبيت ص�حة نس�بة الكت�اب للمؤل�ف مع ذكر أسانيدهم إليه نصوصا من كتابه هذا 

وإلثب��ات ص��حة تل��ك النص��وص المقتبس��ة إذا ، عن��هأص��ل الكت��اب ص��حة إلثب��ات  ك��افٍ 
غي�ر ك�اف ف�ي إثب�ات  ولكنهأسانيدهم إليه،  تيها وصحَّ كانت تلك النسخ ثابتة عن مؤلف

  .لمؤلفا عنبتمامها ة النسخة التي وصلتنا من الكتاب نسبصحة 
المؤل�ف، فيُس�تفاد من�ه فيم�ا ثب�ت عن�ه  أن أصل الكتاب ثاب�ت ع�نوالخالصة هي 

فال يجوز االحتج�اج بم�ا  ،عنه غير ثابتةمنه النسخة التي وصلتنا لكن و بطرق أخرى،
واج�ب، أمر ، ومن المقطوع به أن االحتياط في سالمة نسخ الكتب الشرعية به تفردت

 . وأنه في كتب العقيدة أشد وجوبا
ف��ي مقاالت��ه وبع��د كتاب��ة م��ا تق��دم وقف��ت عل��ى مقال��ة للش��يخ الك��وثري رحم��ه هللا 

المنش��ورة، ذك��ر فيه��ا كت��اب الس��نة لعب��د هللا ب��ن أحم��د، وحم��ل بس��ببه عل��ى ه��ذا اإلم��ام 
الكت��اب م��ن حي��ث الم��تن لم��ا في��ه م��ن  ق��دَ تنامن��ه ب��أن النس��خة ثابت��ة عن��ه، و الجلي��ل، ظن��ا

 !. المناكير، وكأنه لم يراجع سند النسخة، ولذا فإنه لم يتكلم عن سندها بحرف واحد
نق�دي للنس�خة وب�ين نق�د الش�يخ الك�وثري فهل يصح أن يربط الباحث الثاني ب�ين  

 . ى مواله قبل المماتت، ويتوب إلوالعاقل من يستيقظ من السبا، !!؟
 

 :الحادية والعشرونـ الوقفة 
أن النب�ي "لح�ديث اب�ن تيمي�ة إي�راد ش�يخ اإلس�الم  أنكرَ [: قال الباحث الثاني عني

ق�ال حم�اد هك�ذا } فلما تجلى ربه للجب�ل جعل�ه دك�ا{صلى هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية 
، وه��و "خ الجب��لوأمس��ك س��ليمان بط��رف إبهام��ه عل��ى أنمل��ة أص��بعه اليمن��ى ق��ال فس��ا

، مح��اوالً الطع��ن ف��ي حم��اد ب��ن س��لمة رحم��ه ... اه الترم��ذي وغي��رهح��ديث ص��حيح رو
  ].!هللا
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قي��ل ف��ي ح��ديث  و يُق��ال هن��ا م��ا! ال عالق��ة لش��يخ اإلس��الم بإنك��ارك" :ث��م ق��ال
وأما طعنه في حم�اد فق�د رده  ،!ومثله اآلثار التي فهم منها التبعيض المحَدث ،األوعال

  ."لالمعلمي في التنكي
 :أقول

أن النب�ي ص�لى "ال�ذي ف�ي س�نن الترم�ذي لح�ديث لعلى ابن تيمية إيراده  لم أنكرْ 
أن ف��ي بس��بب  "...} فلم��ا تجل��ى رب��ه للجب��ل جعل��ه دك��ا{هللا علي��ه وس��لم ق��رأ ه��ذه اآلي��ة 

وإنما كان اإلنكار لكونه أورده في معِرض االستشهاد ب�ه عل�ى ، ضعفاالترمذي حديث 
ن الغري��ب إي��راد اب��ن تيمي��ة للح��ديث المرف��وع ال��ذي رواه م��"وقل��ت !!. أن ل بعض��ا 

  .فتأمل". !!!قال في صفات هللا لفظ البعض الترمذي في معرض تأييده أن يُ 
ف�ي غي�ر س�نن الترم�ذي هذا الح�ديث في جماعة من الرواة  ما رواه ثم استنكرت

أن ال�ذي وض�ع اإلبه�ام عل�ى  رض�ي هللا عن�ه عن حم�اد ب�ن س�لمة ع�ن ثاب�ت ع�ن أن�س
ب�ه يوق�ع  تف�رد حم�ادٍ  ولك�نَّ "وقل�ت ، !! رف الخنصر هو النبي صلى هللا علي�ه وس�لمط

، وذكرت قول اب�ن س�عد واب�ن مع�ين وأحم�د واب�ن حب�ان وال�ذهبي ف�ي "في النفس ريبة
  .إثبات أن لحماد بن سلمة أخطاء في الرواية

ويب��دو أن ال��راوي ال��ذي وثق��ه األئم��ة وذك��روا أن ل��ه أخط��اء وأوهام��ا ألن��ه س��اء 
ا مث��ل ه��ذ وأن، !! كم��ا عن��د كثي��رين عن��د الباح��ث الث��انييج��ب توثيق��ه ب��إطالق حفظ��ه 
ف�ي  عنده إذا كانت األحاديث التي يُظن أنه وهم فيها ه�ي ينبغي أن يُتساهل فيه الراوي

  .!! باب العقيدة
في��ه " مح��اوالً الطع��ن ف��ي حم��اد ب��ن س��لمة رحم��ه هللا"ق��ول الباح��ث الث��اني عن��ي 

الطع��ن الموج��ه و، !وج��ه الطع��ن ه��ل ه��و ف��ي دين��ه أو ف��ي حفظ��ه؟ إيه��ام، ألن��ه ل��م يب��ين
  .لحماد بن سلمه هو في حفظه

من النصوص التي لم أذكرها في كت�اب عقائ�د األش�اعرة م�ا ذك�ره عب�د هللا هذا و
 الق�� :يق��ول س��معته: ف��ي ج��زء العل��ل ومعرف��ة الرج��ال ع��ن أبي��ه، ق��ال اب��ن اإلم��ام أحم��د

. "فه�و حقًا سعد بن قيس عن سلمة بن حماد يروي ما كان إنْ ": القطان سعيد بن يحيى
 ش�يء ألي: ألب�ي قل�ت. "ك�ذاب": ق�ال .ه�و؟ م�ا :قل�ت. كالًم�ا ذكر: قال .ماذا؟ :له قلت
 ص�لى النب�ي ع�ن عب�اس اب�ن ع�ن عط�اء إلى رفعها أحاديث عنه روى ألنه: قال. ؟هذا
 يح�دثهم فك�ان س�عد ب�ن ق�يس ع�ن س�لمة ب�ن حم�اد كتاب ضاع: أبي قال. وسلم عليه هللا
 لم�ا أن�ه إال المس�لمين ئم�ةأ ح�دأ ه�و"عن�ه  البيهق�ي لوق�منها و. قضيته فهذه, حفظه من
وإذا كان كتابه عن قيس بن س�عد ق�د ض�اع فح�دث عن�ه ووه�م : أقول ".حفظه ساء كبر

  .!!فهل كان يحدث عن غيره دائما من نسخه التي كتبها عن شيوخه ؟
ال " فق�د رده المعلم�ي ف�ي التنكي�ل وأما طعنه ف�ي حم�اد"قول الباحث الثاني عني 

 :بد فيه من وقفة
 إال األئم�ة، ذكره قد وهذا: "وقال يغلط الحفظ سيئالمعلمي القول بأن حمادا  نقلَ 

 الن�اس ثب�تأ أنه على عصره أئمة واتفق ،وحميد ثابت غير عن يرويه بما خصوه أنهم
  ".ثابت في
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تك�ن مقي�دة بم�ا رواه ع�ن  ولكن نصوص األئمة التي أشاروا فيها إلى أخطائ�ه ل�م
كان ثق�ة كثي�ر الح�ديث وربم�ا ح�دث بالح�ديث : قال فيه ابن سعدغير ثابت وُحميد، فقد 

وم�ن س�مع من�ه  ،من سمع من حم�اد األص�ناف ففيه�ا اخ�تالف: وقال ابن معين. المنكر
وأق�رَّ اب�ن . وأش�ار بي�ده أي كثي�راً . ك�ان يخط�ئ: وق�ال اإلم�ام أحم�د. نسخاً فهو ص�حيح

إم��ام ثق��ة ل��ه أوه��ام : مم��ن يخط��ئ وأن��ه ق��د كث��ر خط��ؤه، وق��ال اإلم��ام ال��ذهبي حب��ان أن��ه
وال تع��ارض ب��ين كون��ه أثب��ت الن��اس ف��ي ثاب��ت م��ثال وب��ين كون��ه ل��ه بع��ض  .وغرائ��ب

األوهام، إذ يمكن حمل األول على حال الصحة وتم�ام اليقظ�ة والض�بط، وحم�ل الث�اني 
ما في آخر العم�ر م�ع كب�ر على حالة طروء شيء من النسيان في بعض الحاالت، ورب

  .السن
قي�ل  و يُق�ال هن�ا م�ا! ال عالق�ة لش�يخ اإلس�الم بإنك�ارك"قول الباحث الثاني عن�ي 

كالم ال معن�ى ل�ه،  "!ومثله اآلثار التي فهم منها التبعيض المحَدث ،في حديث األوعال
إلثب�ات فيها نسبة التبعيض ل جل وعال باألحاديث واآلثار التي يستشهد ابن تيمية ألن 

باإلنك�ار فكي�ف ال يك�ون ل�ه عالق�ة  ،وهي ضعيفة األس�انيد أو معلول�ةبذلك صحة قوله 
 !. !؟

ول�ف ف�ي ه�ذه الرواي�ة ث�م إن حم�اد ب�ن س�لمة ـ رحم�ه هللا ـ  ق�د خُ "قد قلت  وكنتُ 
والذي ال يُعن�ى والباحث الثاني يسكت عن هذا وال يبحث فيه، ، "المستغربة سنداً ومتناً 

 .يقف عند ذلك أصالفإنه ال ل واالستدالبالعلم 
 

  :الثانية والعشرونـ الوقفة 
وإمعاناً من اب�ن تيمي�ة ـ رحم�ه هللا وغف�ر ل�ه ـ [: أني قلت الباحث الثاني عني نقل

؛ تع�الى لموس�ى علي�ه الص�الة والس�المفي تثبيت معاني الجسمية فيما يتعل�ق بتكل�يم هللا 
ل ب�التواتر أن ق�دي�ن أه�ل المل�ل والنلم باالضطرار م�ن وعُ " :فإنه يقول في موطن آخر

فه�ل م�ن  ."هللا لما كلم موسى كلَّم�ه م�ن الش�جرة وأن�ه ك�ان يخ�رج منه�ا ن�ار محسوس�ة
المعل��وم عن��د المس��لمين علم��اً قطعي��اً ض��رورياً أن هللا تع��الى لم��ا كل��م موس��ى كلَّم��ه م��ن 

 .]!!!؟ الشجرة وأنه كان يخرج منها نار محسوسة
ي في غمرة تشنيعه عل�ى ش�يخ اإلس�الم رحم�ه هللا ال أدري هل نس": عني ثم قال
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي األيمن في البقعة المباركة من الش�جرة {قوله تعالى 

راج�ع تفس�يرها لعل�ه يت�روى قب�ل أن ولعل�ه ي! ؟} يا موسى إني أنا هللا رب العالمين أنْ 
 ]. 381/ 1: النص المنقول عن ابن تيمية هو في بغية المرتاد[ ."يعترض

 :أقول
ربما وقع تصحيف في كالم ابن تيمية رحم�ه هللا فيم�ا نقلت�ه م�ن المطب�وع، ولع�ل 

 ".ل بالتواترحَ لم باالضطرار من دين أهل الملل والنِ وعُ "األصح 
: يبدو أن الباح�ث الث�اني ل�م يق�رأ بقي�ة كالم�ي فنقل�ه مبت�ورا، إذ قل�ت بع�د م�ا تق�دم

من جهة الشجرة، ولم يقل إن�ه ك�ان بص�وت م�ادي، فقد ذكر ربنا تعالى أن النداء كان "
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والثاب��ت المؤك��د ه��و أن هللا تع��الى ، !!!ول��م ي��ذكر أن��ه ك��ان يخ��رج منه��ا ن��ار محسوس��ة 
ره كلم��ه ون��اداه وأس��معه كالم��ه، عل��ى م��ا يلي��ق بعظم��ة هللا تع��الى، ال عل��ى م��ا تص��وِّ 

ان، إذ روايات أهل الكتاب من أنه كالم بص�وت حس�ي تبل�غ قوت�ه ق�وة عش�رة آالف لس�
لو كان كذلك لسمعته زوجته، ولو كانت قد ش�اركت موس�ى ف�ي س�ماع ك�الم هللا تع�الى 

يَ�ا ُموَس�ى {لما بقيت لموسى هذه الميزة التي تفرد بها، والتي ذكره�ا ربن�ا تع�الى فق�ال 
الى، فال بد م�ن إثب�ات م�ا أثبت�ه هللا تع�، }إِنِّي اْصطَفَْيتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساالتِي َوبَِكالِمي

م��ع تف��ويض العل��م بالكيفي��ة ل��ه س��بحانه، وم��ع نف��ي مش��ابهة ص��فات الخ��الق لص��فات 
  ."المخلوق

ي�دل عل�ى أن الباح�ث الث�اني يري�د " ىلعل�ه يت�روَّ  اآلية راجع تفسيرولعله ي"قوله 
ول�ذا ف�ال ب�د م�ن مراجعة كتب التفسير، وربما يفضل الرجوع إلى ما نُقل عن الس�لف، 

أق��وال الس��لف ف��ي الس��يوطي رحم��ه هللا في��ه جم��ع  ور ال��ذيالرج��وع لكت��اب ال��در المنث��
 األس�انيد ذك�رولك�ن دون التفسير من كل م�ا وق�ف علي�ه م�ن مص�ادر التفس�ير المس�ندة 

من اآلثار عن السلف في تفس�ير تل�ك اآلي�ة فإليك ما أورده السيوطي  ،وال الكالم عليها
  :في الدر المنثور

 ن�ودي{ قول�ه ف�ي عب�اس اب�ن عن حاتم أبي ابن أخرج: "رحمه هللالسيوطي قال 
 حمي�د ب�ن عب�د وأخ�رج .ال�دنيا الس�ماء م�ن الن�داء ك�ان: قال} األيمن الوادي شاطئ من

، الش�جرة أيمن من النداء كان: قال اآلية في صالح أبي عن حاتم أبي وابن المنذر وابن
 ع�ن ن�ذرالم واب�ن حميد بن عبد وأخرج .والتأخير التقديم في وذلك ،السماء من والنداء

 أت�ى: قال الثقفي بكر أبي عن حاتم أبي ابن وأخرج .الشجرة يمين عن نودي: قال قتادة
 ،الن�ار يتن�اول فذهب ،فيها تتردد والنار خضراء وهي ليال الشجرة السالم عليه موسى
 ".الشجرة يمين عن: قال .يمناأل الوادي ئشاط من فنودي ،وفزع فذعر ،عنه فمالت
، "النداء كان م�ن جه�ة الش�جرة"سلف تؤيد ما قلته أن النصوص المروية عن الف

فهل م�ن ي�دعو للرج�وع ، "مه من الشجرةكل"يقول الذي ابن تيمية رحمه هللا ال ما قاله 
 .!؟ ل السلفاقوإلى ما قاله السلف في تفسير اآلية كان جادا حقا في الرجوع أل

ل به�ذا م�ن ، ول�م أج�د م�ن ق�ا"ك�ان يخ�رج منه�ا ن�ار محسوس�ة"وابن تيمية يقول 
منق�وال ب�التواتر ع�ن أه�ل ه�ذه المل�ة فض�ال ع�ن أن يك�ون  واحد منهم هفهل قال السلف،

 .والجواب متروك ألهل اإلنصاف !.؟ المحمدية
 

 :الثالثة والعشرونـ الوقفة 
وم�ا علي�ه " قال ابن تيمية رحمه هللا وغف�ر ل�ه[: أني قلت الباحث الثاني عنينقل 

م بقاع للعبادة غير المساجد ـ كما كانوا ف�ي الجاهلي�ة المشركون وأهل الكتاب من تعظي
ه�ل  ."خهفهو مما جاء اإلسالم بمح�وه وإزالت�ه ونْس�ـ  يعظمون حراء ونحوه من البقاع

 .]اللهم غفراً !!! ما هذا ؟!!! كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ؟
حاق لوج�د اب�ن إس� لو كلّف نفسه وطالع كتب السيرة[: ثم قال الباحث الثاني عني

ك��ان رس��ول هللا ص��لى هللا :  ...بي��د فق��ال عُ ... وح��دثني وه��ب ب��ن كيس��ان ": يق��ول م��ثالً 
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ب�ه ق�ريش ف�ي  ثُ نَّ�حَ ، وك�ان ذل�ك مم�ا تَ م يجاور في حراء من ك�ل س�نة ش�هًراعليه وسل
والنص المنقول عن ابن تيمية هو ف�ي اقتض�اء الص�راط [ ].التبرر :والتحنث. الجاهلية
 ]. 439/ 1: المستقيم

 :أقول
وال يج�وز هذه الرواية التي ذكرها ابن إسحاق ثم ابن هشام وغيره غير مقبول�ة، 

 الطبع�ة الثاني�ةآخر ب�الذي الملحق في  هارفض سببَ و هاذكرتوكنت قد االعتماد عليها، 
  :ما نصه بحروفه من كتاب عقائد األشاعرة، حيث قلت

وما عليه ": قالله  ابن تيمية رحمه هللا وغفر أن تقدم قولي في هذا الكتاب[
كما كانوا في الجاهلية ـ المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد 

 ."فهو مما جاء اإلسالم بمحوه وإزالته ونسخه: ـ يعظمون حراء ونحوه من البقاع
 /2 أصحاب الجحيم قتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ وأنه ذكر ذلك في كتابه ا

 ما هذا!!! ؟ هل كانوا في الجاهلية يعظمون حراء": وقلت ،ةمن الطبعة الثالث 825
 ."اللهم غفراً !!! ؟

استند ابن تيمية في دعواه أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون حراء إلى : وأقول[
قال ابن : في السيرة النبوية، فقد قال ابن هشام ضعيفة اإلسناد باطلة المتنحكاية 
: يقولت ُعبيد بن ُعمير بن قتادة الليثي سمع: حدثني وهب بن كيسان قال: إسحاق

، وكان ذلك مما تََحنَُّث به يجاور في حراء من كل سنة شهًرا εكان رسول هللا "
. وراٍق ليرقى في حراٍء ونازلِ : وقال أبو طالب :قال ابن إسحاق". قريش في الجاهلية

فكان ": ُعبَْيدٌ  قَالَ : قَالَ  انَ َكْيسَ  ْبنُ  َوْهبُ  َوَحّدثَنِي: إْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ : قال ابن هشام
حتى ... ، ساكين، يطعم من جاءه من الميجاور ذلك الشهر من كل سنة εرسول هللا 

ن كرامته خرج إلى حراء ومعه الذي أراد هللا تعالى فيه ما أراد م إذا كان الشهرُ 
ا نائم فجاءني وأن: صلى هللا عليه وسلم ، قال رسول هللاأهله، فجاءه جبريل بأمر هللا

 نَْوِمي، ِمنْ  َوهَبَْبتُ ، َعنّي فَاْنَصَرفَ ، اْنتَهَى ثُمّ ، ...من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ بنمط 
 َسِمْعت بَلِ الـج ِمنَ  َوسطٍ  فِي ُكْنتُ  إَذا َحتّى، فََخَرْجتُ  ،ِكتَابًا قَْلبِي فِي تبتْ كُ  فََكأَنَّما
 َما َواقِفًا ِزْلتُ  فََما، ... ِجْبِريلُ  َوأَنَا هللا َرُسولُ  أَْنتَ  ُمَحّمدُ  يَا يَقُولُ  الّسَماءِ  ِمنْ  َصْوتًا
 َمّكةَ  أَْعلَى فَبَلَُغوا طَلَبِي، فِي ُرُسلَهَا َخِديَجةُ  بََعثَتْ  َحتّى َوَرائِي أَْرِجعُ  َوَما أََماِمي أَتَقَّدمُ 

 إلَى َراِجًعا َواْنَصَرْفتُ ، نّيعَ  اْنَصَرفَ  ثُمّ ، َذلِكَ  َمَكانِي فِي َواقِفٌ  َوأَنَا إلَْيهَا َوَرَجُعوا
 ."...،  َخِديَجةَ  أَتَْيتُ  َحتّى، أَْهلِي

 :يق على السند والمتنوههنا ال بد من تعل[
من لكن ، وعبيد بن عمير تابعي ثقة وهب بن كيسان ثقةأما السند فإن [

، بل أرسله إرساًال، فالسند مرسل ،ّصاص، ولم يبين ممن سمع هذا الحديثالقُ 
 .وع من أنواع الضعيف عند المحدثينن والمرسل

، والقاّص الثقة يُحتج بما أسند  م أن القصاص يروون ما هبَّ ودبَّ ومن المعلو[
، ، ويتميز عنهم بأمر واحد، شأنه في ذلك شأن سائر الثقاتياتال بما أرسل من الروا

 .من مراسيله، وهذه الرواية منها هو وجوب مزيد الحذر
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اق ـ ومن طريقه ابن جرير في تاريخ األمم والملوك هذا وقد روى ابن إسح[
والبيهقي في دالئل النبوة وابن عساكر في تاريخ دمشق ـ عن عبد الملك بن عبد هللا 

إسناد ، وهذا نحو تلك الروايةبن أبي سفيان بن العالء بن حارثة عن بعض أهل العلم 
، لرواية من ُعبيد بن ُعميرع هذه ا، ولعل هذا المبهم قد سمال حجة فيه ألن فيه مبهًما

 .اإلسناد قد رجع إلى السند األول وبذلك يكون
 :مستغرباتوأما المتن ففيه [
كان يجاور في "إنه  صلى هللا عليه وسلمـ فمنها قول عبيد بن عمير عن النبي [

ظر أحد ، إذ من المستبعد أن يجاور شهرا من السنة ثم ينت"حراء من كل سنة شهًرا
خاري من ، ولذا فإن الرواية الصحيحة هي ما رواه البة مرة أخرىعشر شهرا للخلو

، ِحَراءٍ  بَِغارِ  يَْخلُو َوَكانَ ، اْلَخَالءُ  إِلَْيهِ  ُحبِّبَ  ثُمَّ قول عائشة رضي هللا عنها، إذ قالت، 
دُ َويَتَزَ ، أَْهلِهِ  إِلَى يَْنِزعَ  أَنْ  قَْبلَ  اْلَعَددِ  َذَواتِ  اللَّيَالِيَ  فِيهِ  فَيَتََحنَّثُ   إِلَى يَْرِجعُ  ثُمَّ ، لَِذلِكَ  وَّ
دُ  َخِديَجةَ   ."... ِحَراء َغارِ  فِي َوهُوَ  اْلَحقُّ  َجاَءهُ  َحتَّى لِِمْثلِهَا فَيَتََزوَّ
صلى هللا عليه مع نسبته إلى النبي  "خرج إلى حراء ومعه أهله"ـ ومنها قوله [

راجعا إلى أهلي  وانصرفتُ ... حتى بعثْت خديجة رسلها في طلبي "أنه قال  وسلم
، فَمن أهله الذين خرجوا معه إلى حراء وليس عنده إال خديجة "حتى أتيت خديجة

وكيف تكون خديجة معه !! ؟ أفأخذهم معه إلى الغار ؟بعثةوأوالده الذين ولدوا قبل ال
وهي  ثم كيف ينصرف راجعا إلى أهله حتى يأتي خديجةَ ! وتبعث رسلها في طلبه؟

 .تناقض هذا!! ؟معه في الغار 
وليس في  صلى هللا عليه وسلمـ ومنها قوله إن خديجة أرسلت رسلها في طلبه [

، ثم ما هذا الربط بين بْعث خديجة رسلَها في !!الرواية أنه أبطأ عنها أكثر من المعتاد 
وبلوِغهم أعلى مكة وبين وقوفه ال يتقدم وال يتأخر لرؤيته  صلى هللا عليه وسلمطلبه 

 !!!.تَه جبريل وسماِعه صو
، ...فجاءني وأنا نائم "أنه قال  صلى هللا عليه وسلمـ ومنها نسبته إلى النبي [

وقت نزول الوحي نائًما  صلى هللا عليه وسلم، فهل كان النبي "وهببت من نومي
وهل يُعقل أن . ولما ألقى لها باًال ، ولو كان هذا في النوم لقال إنها رؤيا منامية !!!؟

أم يريد !!!. ا منامية ؟يتعالى النبوة لمن اصطفاه لها في رؤيؤتي هللا سبحانه و
هات المفتراة ليبطلوا بها الحق ؟ وما أضلَّ الُخلوف الالحقة ! المبطلون أن يِشيعوا التُرَّ

إذا علقت الفرية بوْهم أحد القصاصين فحكاها دون إسناد فتعلقوا بها وقالوا إن 
 !!!.الحديث المرسل حجة 

 صلى هللا عليه وسلمكان رسول هللا "لطامة الكبرى ـ أن يقول ـ ومنها ـ وهي ا[
!!! " ، وكان ذلك مما تََحنَُّث به قريش في الجاهليةيجاور في حراء من كل سنة شهًرا

ه كان ينفِر نفوًرا شديًدا من كل ما كان علي صلى هللا عليه وسلموالمعروف أن النبي 
نه من شريعة إبراهيم عليه  ما تواتر أ، وأنه ما كان يفعل مما هم عليه إالالمشركون

، وأنه بعد ذلك اسك الحج التي لم يدخلها التحريف، كتعظيم الكعبة المشرفة ومنالسالم
، فكيف يخلو في مكان ا عن الناس، فهو يريد أن يكون خاليًا بعيدً ُحبِّب إليه الخلوة
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، فكيف ر التعبدقريش من أموثم إنه كان يكره ما يفعله مشركو ! يرتاده المشركون ؟
 !!!.يختار الخلوة  بالمكان الذي كانوا يعظمونه ويرتادونه ؟

ـ ومن الغريب أن  محمد بن إسحاق رحمه هللا وغفر له قد انطلت عليه هذه [
، وذلك إذ ذكر في أثنائها جزًء من القصيدة المنسوبة الفرية فراح يأتي بشاهد يشهد لها

 ، وهو قولهلبأبي طا صلى هللا عليه وسلملعم النبي 
 وراٍق ليرقى في حراء ونازلِ [
نازلين فكأنه ظن أن أبا طالب يشير في قصيدته إلى صاعدين في جبل حراء و[

، جد فيها أدنى مناسبة لهذا المعنى، ولكن المتأمل في أبيات القصيدة وسياقها ال ي!منه
راء في جبل ح صلى هللا عليه وسلموالظاهر منها هو اإلشارة إلى صعود النبي 

 .ونزوله منه
ر هذه ـ ومن الغريب أن يتابع جماعة من أهل العلم محمَد بن إسحاق على ذك[

نهم ابن سيد الناس في عيون ، مللسند وال للمتن، ال الرواية دون نقد وال تمحيص
تيمية في ، وابن وأبو الربيع الكالعي في االكتفا، والسهيلي في الروض األنف ،األثر

 ،، وابن كثير في البداية والنهايةقيم، والذهبي في تاريخ اإلسالماقتضاء الصراط المست
ويقول ابن تيمية رحمه هللا وغفر له . والصالحي في سبل الهدى والرشاد، وغيرهم

 تنتابه قريش كانت بمكة جبل أطول هو الذي حراء جبل فإن"ولنا وللمسلمين أجمعين 
 حراء في ليرقى وراق: شعره في طالب أبو قال ولهذا، هناك وتتعبد اإلسالم قبل

 .424/ 1 ضاء الصراط المستقيم البن تيميةاقت. "ونازل
، فمن ت حول حراء فيدونها بعض المصنفينـ ومن الغريب أن تُنسج الخياال[

صلى ذلك ما ذكره ابن األثير في كتاب الكامل في التاريخ عن عبد المطلب جد النبي 
، وكان إذا دخل شهر رمضان صعد بحراء وهو أول من تحنث": ، قالهللا عليه وسلم

ونقل عنه ذلك ابن برهان الدين الحلبي في . "حراء وأطعم المساكين جميع الشهر
، كورقة بن نوفل وأبي أمية ثم تبعه على ذلك من كان يتأله"السيرة الحلبية وأضاف 

 !!. "بن المغيرة
يدون أن يقولوا ـ إن فرية تعظيم المشركين لحراء هي مطية للمفترين الذين ير[

، وإن كان على َسنن المشركين، وحاشاه من ذلك صلى هللا عليه وسلمإن محمًدا 
ة من الطامات في سيرة النبي  صلى هللا حكاية هذه الفرية مع السكوت عليها هي طامَّ

  .]!!!تؤدي إلى زعزعة العقيدة في نفوس الضعفاء الذين ال يعقلون ؟ عليه وسلم
الذي بآخر الطبعة الثانية من كتاب عقائد  ك الملحقانتهى ما كتبته في ذل

  .2010/ 1431، وهي المطبوعة سنة األشاعرة
التي رواها ابن إسحاق ضعيفة اإلسناد منكرة الم�تن،  وبهذا يتبين أن هذه الرواية

أن م�ا اش�تملت علي�ه ه�و افت�راء م�ن أح�د الوض�اعين ال�ذين ك�انوا هن�ا ولذا ف�إني أؤك�د 
ك�انوا يح�اولون إش�اعة المفتري�ات كم�ا  ،نا صلوات هللا وسالمه علي�هيكيدون لديننا ونبي

في المجتمع المسلم، وأن تلك الفرية وصلت إلى أحد القصاص فرواها، وانتقل�ت حت�ى 
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دون نظ��ر ال إل��ى نها، ث��م تناقله��ا ال��رواة اب الس��يرة النبوي��ة ف��دوَّ وص��لت إل��ى ش��يخ كتَّ��
  .اإلسناد وال إلى المتن

وما أضلَّ الُخلوف الالحقة إذا علقت الفرية "اف قولي وأكرر في خاتمة المط
بوْهم أحد القصاصين فحكاها دون إسناد فتعلقوا بها وقالوا إن الحديث المرسل حجة 

!!!". 
هل يجوز االعتماد على رواية قبل دراسة س�ندها ودون : هواآلن والسؤال الهام 

 .نعند أهل العلم المنصفيهو الجواب  !!!.النظر في متنها ؟
 

 :الرابعة والعشرونـ الوقفة 
 الش�يخ ف�ي احتجاج�ه بكلم�ة اب�ن خ�ويزعل�ى  اعت�رض: "قال الباحث الثاني عن�ي

الش�يخ هن�ا ه�و [ ."، نقالً عن الب�اجيدمندا في ذم األشاعرة، فطعن في ابن خويز دمندا
 ]. الباحث األول

يز السبب ف�ي طع�ن الب�اجي األش�عري ف�ي اب�ن خ�و": قالعلق الباحث الثاني فثم 
ترتي�ب  بيّنه القاضي عياض ف�ي:  - وتابعه لألسف ابن حجر في لسان الميزان -منداد 

يجان�ب الك�الم جمل�ة، وين�افر أهل�ه، حت�ى  ـأي اب�ن خ�ويز من�داد  ـوكان : فقال المدارك
تع��دى ذل��ك إل��ى منافرت��ه المتكلم��ين م��ن أه��ل الس��نة، وحك��م عل��ى الك��ل ب��أنهم م��ن أه��ل 

اكحتهم وش��هادتهم وإم��امتهم وعي��ادتهم وجن��ائزهم م��ا األه��واء ال��ذين ق��ال مال��ك ف��ي من��
  ."قال

أنه " اإلمام العالمة ابن خويز منداد وآراؤه األصولية"ثم نقل عن صاحب كتاب 
 ."كان عالًما بحق، متحرًرا من قيود المذهبية المتعص�بة، ذا روح اجتهادي�ة": قال عنه
ف��ي المج��از وأخب��ار اآلح��اد رأي��ه : المس��ائل الت��ي ألّب��ت األش��اعرة علي��هوم��ن " :ث��م ق��ال

  ."وغيرها
 :أقول

ف�ي ذم األش�اعرة بكلم�ة  بس�بب احتجاج�هلم يك�ن اعتراض�ي عل�ى الباح�ث األول 
ولك��ن ألن��ه ، ن رأي��هأن يفص��ح ع��واح��د م��ن المش��تغلين ب��العلم فلك��ل من��داد،  اب��ن خ��ويز
معب�را ع�ن موق�ف المالكي�ة م�ن األش�اعرة،  واحدالمالكي الرجل مثل ذلك ال يجعل قول

 الش��افعية والمالكي���ة" :فق��د ق��ال ت��اج ال��دين الس��بكي رحم��ه هللا، ا خ��الف الواق��عوه��ذ
". افعية، واب�ن الحاج�ب ش�يخ المالكي�ةأشعريون، هذه عبارة اب�ن عب�د الس�الم ش�يخ الش�

 .، وهذا يعني أن جمهور المالكية على األقل أشاعرةوهؤالء أدرى بأهل مذاهبهم
وهو الفقيه المالكي األندلس�ي س�ليمان الباحث الثاني يعترف بأن الباجي أشعري، 

 الحف��اظ أح��د": ف��ي البداي��ة والنهاي��ة اب��ن كثي��ر ، ق��ال في��ه474ب��ن خل��ف المت��وفى س��نة 
 هن�اك فس�مع ،المش�رق ب�الد إلى فيه ورحل الحديث سمع والحديث، الفقه في المكثرين
 ش��رح ف��ي المنتق��ى منه��ا عدي��دة مص��نفات ول��ه الوق��ت، ذل��ك بأئم��ة واجتم��ع الكثي��ر،

 وعلل��ه الح��ديث ف��ي ب��رع: "وذك��ره ال��ذهبي ف��ي ت��ذكرة الحف��اظ وق��ال عن��ه". ط��أالمو
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 االن�دلس إل�ى ورج�ع ومض�ايقه، الك�الم وف�ى وخالف�ه، وغوامض�ه الفق�ه وفى ورجاله،
 ". جم بعلم عاما عشر ثالثة بعد

وج�از لمح�تج ن الب�اجي أش�عري ألأن يقول إن المالكي�ة أش�اعرة  فلو جاز لمحتج
من�داد ألدى ذل��ك إل��ى  ذمومون عن��د المالكي��ة لقول�ة اب��ن ُخ��َويزأن يق�ول إن األش��اعرة م�

 .النقيضين، وهو محال الجمع بين
بع�ض وسنأتي بحكمهم عن�د "األول عن األشاعرة وكان األولى أن يقول الباحث 

، ولكنه يريد إيهام الناس ب�أن األش�اعرة م�ذمومون عن�د فقه�اء "المذاهب األربعة فقهاء
  .القهكذا بإط المذاهب األربعة

منداد فال يُستنكر أنه كان فقيها وله اختي�ارات ف�ي بع�ض المس�ائل،  أما ابن خويز
ل�م أس�مع ل�ه ف�ي علم�اء الع�راقيين "عنه الباجي الذي كان قد ارتح�ل للع�راق ولكن قال 

، ول�ه اختي�ارات ل�م يع�رج وعن�ده ش�واذ ع�ن مال�ك" فيه القاضي عياضويقول ، "ذكراً 
، والغري�ب حق�ا ه�و أن "الجي�د النظ�ر وال ب�القوي الفق�ه، ولم يكن بليها حذاق المذهبع

ليك�ون قول�ه ه�و الممث�ل لق�ول الفقه�اء  األقوال الشاذة في المذهب المالكييقفز صاحب 
 !!.المالكيين 

 :أن خبر الواحد يوجب العلمب القولُ و المجاز إنكارُ  ومن أقوال ابن خويز منداد
 م��ن هللا أن��زل م��ا يكتم��ون ال��ذين إن{ فأم��ا إنك��ار المج��از فق��د ق��ال هللا ع��زَّ وج��لَّ 

 هللا يكلمه�م وال ،الن�ار إال بط�ونهم ف�ي ي�أكلون م�ا أولئ�ك قليال ثمنا به ويشترون الكتاب
فق�د ك�ان األحب�ار يكتم�ون م�ا يعرفون�ه م�ن ، }أل�يم ع�ذاب وله�م يزكيهم وال القيامة يوم

يهم ه��ذه فنزل��ت ف�� ،بالباط��ل وي��أكلون أم��وال الن��اس وس��لم علي��ه هللا ص��لى محم��د ص�دق
والمشاهَد أنهم بأكلهم تلك األموال ال يأكلون ن�ارا، فكي�ف نفهمه�ا؟ أبحمله�ا عل�ى اآلية، 
 .؟؟ بغير ذلكأو اللفظ المقتطع من السياق حقيقة 

 ق�ال كم�ا وها،مُ ليهِ ْص�ويُ  الن�ار يوردهم ما إال :يعني: [قال ابن جرير في تفسيرها
 ،ن��ارا بط��ونهم ف��ي ي��أكلون إنم��ا م��اظل اليت��امى أم��وال ي��أكلون ال��ذين إن{ ذك��ره تع��الى

 فاس�تغنى ،بأكلهم النار يوردهم ما إال بطونهم في يأكلون ما معناه ،}سعيرا وسيصلون
  ."]يوردهم ما" ذكر عن الكالم معنى السامعين موفهْ  النار ربذكْ 

فل��يس عن��ده إال أن وال يت��ذوق بالغ��ة اللغ��ة العربي��ة المج��از  م��ن يق��ول بنف��يأم��ا 
 ي�أكلون إنم�ا ظلما اليتامى أموال يأكلون الذينو قليال ثمنا الكتابب رونيشتالذين : يقول

 إنم�ا"وفي قول�ه تع�الى  !!.حتى وإن كان الناس ال يرونها نارا حقيقية  نارا بطونهم في
أن أكلهم النار هو ف�ي إشارة واضحة إلى " سعيرا وسيصلون ،نارا بطونهم في يأكلون

 .اآلخرة الدنيا وأن االصطالء بالسعير هو في
 بم�ا يكلمه�م وال يق�ول" القيام�ة يوم هللا يكلمهم وال" قوله وأما: [ثم قال ابن جرير

 هرُ ذْك� تع�الى أخبر قد ألنه ،سيكلمهم فإنه ويكرهون همؤيسو بما فأما ويشتهون، يحبون
 فيه�ا واؤاخس�" يق�ول ،ظ�المون فإن�ا ع�دنا ف�إن منه�ا أخرجن�ا ربنا قالوا إذا لهم يقول أنه
 ]. "تكلمون وال
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فه�ل يس�تطيع أن يفس�ر أما من يقول بنفي المجاز وال يتذوق بالغة اللغة العربي�ة 
عل�ى غي�ر النح�و ال�ذي س�لكه اإلم�ام الطب�ري " القيام�ة ي�وم هللا يكلمهم وال"قوله تعالى 

  .إال المكابرة أو السكوت أمامهليس ، ويبدو أنه !في تفسيرها ؟
عن عائشة ـ واللفظ للحاكم ـ  ثالثة طرقالحاكم من البخاري ومسلم ووروى 

أسرعكن ": قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألزواجه: أنها قالترضي هللا عنها 
فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول : قالت عائشة. "لحوقاً بي أطولكن يداً 

تى توفيت هللا صلى هللا عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار، نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك ح
زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئٍذ أن النبي 

 ."صلى هللا عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة
أم��ا م��ن يق��ول بنف��ي المج��از وال يت��ذوق بالغ��ة اللغ��ة العربي��ة فل��يس عن��ده إال أن 

يق�ة، حت�ى وإن إن زينب بن�ت جح�ش ه�ي أط�ولهن ي�دا، وإن ه�ذا ح�ق عل�ى الحق: يقول
  !!.كانت أمهات المؤمنين يرونها أقصرهن يدا 

م��ا كتبت��ه ف��ي الموض��وع الح��ادي عش��ر ف��ي كت��اب عقائ��د األش��اعرة وه��و  وانظ��ر
اللهم " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: [، ومما جاء فيه أنني قلتموضوع التأويل

 ىف���ي ِمًع��� الم���ؤمن يأك���ل"، وق���ال "اغس���لني م���ن خطاي���اي بالم���اء وال���ثلج والب���رد
فعل�يكم بس�نتي وس�نة الخلف�اء الراش�دين "وق�ال ، "والك�افر يأك�ل ف�ي س�بعة أمع�اء واحد

ـ أيه�ا العاق�ل المستبص�ر ـ م�ن ظ�واهر  فه�ل تفه�م، "وعض�وا عليه�ا بالنواج�ذ المهديين
ة أمع��اء وأن الك��افر يأك�ل ف��ي س�بع!  ؟ غس��ل بالم�اء وال��ثلج والب�رداأللف�اظ أن الخطيئ�ة تُ 

وه��ل تع�ض عل��ى الس��نة النبوي�ة بنواج��ذك الت��ي !  ؟ واح�د ىًع��ل ف��ي مِ بينم�ا الم��ؤمن يأك�
 . ]! ؟ ةتعض بها على اللقم

الج��زم ب��ه ب��أن خب��ر الواح��د يفي��د العل��م فإنم��ا يري��د  وأم��ا ق��ول اب��ن خ��ويز من��دادـ�� 
 بمدلول الحديث إذا صح سنده ولو رواه واحد ع�ن واح�د، وكأن�ه يري�د ب�ذلك االحتج�اجَ 

ق��د يص��حح بع��ض أئم��ة  وه��ذا بعي��د ع��ن الص��واب، إذ، !دةبالح��ديث اآلح��ادي ف��ي العقي��
عن�د عقائ�د األم�ة عقي�دة م�ن فيه علة فيض�عفه، فتُبن�ى  غيره أنيظهر لثم الحديث حديثا 

، !!تبين ضعفه يج�ب عل�ى األم�ة أن تغي�ر اعتقاده�ا عندما يعلى حديث ثم يُقال هؤالء 
إل�ى م�ا كن�تم علي�ه م�ن ق�ال لألم�ة ب�ل ارجع�وا م آخر يصححه فيُ وقد يظهر بعد ذلك عالِ 

وفي هذا من الفساد م�ا النفي واإلثبات، وتصبح العقيدة بهذا متأرجحة بين ، !!االعتقاد 
  .هو ظاهر

 مع أهل االحتياط الذين يقولون إن الحديث الص�حيح اآلح�اديولذا كان الصواب 
ما لم ي�أت بع�دة ط�رق ص�حاح ترتق�ي ب�ه ع�ن تل�ك المرتب�ة إل�ى مرتب�ة  يفيد غلبة الظن

 .جزم والقطعال
ينبغ�ي ل�ه أن ال  لم يكن بالجيد النظر وال بالقوي الفق�هالذي مثل ابن خويز منداد ف

، وينبغ�ي أن ال يُتخ�ذ قول�ه مم�ثال لق�ول يتكلم فيمن آتاهم هللا ما لم يؤته من العل�م والفه�م
 .فقهاء المذهب المالكي
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 :والعشرونـ الوقفة الخامسة 
ج�ي، رَ والكَ نُس�ب ألب�ي العب�اس ب�ن س�ريج  فيم�ا طع�ن: "قال الباحث الث�اني عن�ي

 ".وأحيله إلى هذا الرابط
 :أقول

لم أجد فيه الجواب عم�ا قلت�ه ف�ي ع�دم ص�حة م�ا نُس�ب ف أحال إليهرجعت إلى ما 
وال يهمن�ي م�ا في�ه م�ن ج�واب الطع�ن ف�ي الم�ذهب األش�عري، م�ن إلى هذين اإلم�امين 
الص�حيح أن يثبت�ه بالس�ند  ص�حة المنس�وب إليهم�ايرى وأتمنى ممن عما يقوله غيري، 

 . عنهما
مه�اترات ب�ين متخاص�مين بعي�دين ه م�ا أح�ال إلي�ومع شديد األسف فقد وج�دت في

  .في الحوار والمناظرة كل البعد عن اآلداب اإلسالمية
 هعن� ال�ذي ذك�رهالزنجاني ، ألن منقطع هسندريج الكالم المنقول عن ابن سُ ثم إن 

  .تقريباً، وكل سند منقطع فهو ضعيف بخمسة وسبعين عاماً ته لد بعد وفاوُ 
وأما المتن ف�إن م�ن المس�تبعد ج�داً أن يتح�دث م�ن ت�وفي قب�ل األش�عري بعش�رين 

ألنن�ا ال عاماً تقريباً عن األشعرية وكأنهم جماعة معروفة بهذا االنتساب ومتمذهبة به، 
 وقب�ل مال�ك ع�ن الحنفي�ةبنحو عش�رين عام�ا وتح�دث توفي قبل أبي حنيفة  أحداعرف ن

فالظ��اهر أن  ،قب�ل اب��ن حنب�ل ع��ن الحنبلي�ةو وقب��ل الش�افعي ع��ن الش�افعية ع�ن المالكي�ة
 .ليست من كالم ابن سريج، وإنما هي مقحمة فيه "واألشعرية"كلمة 

: وعلق الشيخ في ال�رابط المح�ال إلي�ه عل�ى مس�ألة االنقط�اع ف�ي الس�ند هن�ا فق�ال
  ".األشاعرة لزنجاني وحكمه علىفيكفينا أنه قول ا اأن هناك انقطاع فإن سلمنا جدال"

ولك��ن إذا ثبت��ت نس��بة ه��ذا الق��ول للزنج��اني الفقي��ه الش��افعي ف��ال يص��ح أن نجع��ل 
هو قوَل فقهاء الشافعية في األشاعرة، وش�تان ب�ين ق�ول واح�د أو  األشاعرة حكمه على

 !. اثنين من علماء المذهب وبين قول علماء المذهب
س�ماه م�ن كت�اب اب�ن تيمي�ة عن�ه نقل�ه رج�ي الكالم المنسوب إلى أبي الحس�ن الكـ 

، ونس��ب "ول ف��ي األص��ول ع��ن األئم��ة الفح��ول إلزام��اً ل��ذوي الب��دع والفض��ولالفص��"
 الفص�ول"وذكر الحاج خليف�ة ه�ذا الكت�اب ف�ي كش�ف الظن�ون وس�ماه الكتاب للكرجي، 

ه�ذا و ولم يذكر شيئا من أول الكتاب، ،كذلك للكرجيونسبه  "الفحول األئمة اعتقاد في
كلم�ات أن ي�ذكر إذا ك�ان ق�د وق�ف عل�ى الكت�اب لم يقف عليه، ألن من عادت�ه  ني أنهيع

 . همن أول
 في مسألة الكت�ب الت�ي ينق�ل منه�ا، فم�ن ذل�ك قول�هابن تيمية رحمه هللا فيه تسرع 

 في�ه ش�رح ال�ذي الفق�ه أص�ول ف�ي كتاب�ه ف�ي اإلس�فراييني حامد أبو اإلمام الشيخ وقال"
ق��د ذك��ر أب��و وه��ذا ]. 598/ 6: الفت��اوى الكب��رى[ ."... لي��قالتع وس��ماه الش��افعي رس��الة

إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء والنووي في تهذيب األسماء واللغات وتاج ال�دين 
السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وابن كثير في البداي�ة والنهاي�ة واب�ن قاض�ي ش�هبة 

ولم يذكر أي واحد منهم أن�ه  ،في طبقات الشافعية أن أبا حامد له كتاب في أصول الفقه
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ش��ْرح لكت��اب الرس��الة، وال أن��ه س��ماه التعلي��ق، وذك��ره بعض��هم بأن��ه تعليق��ة ف��ي أص��ول 
 . الفقه

دون أن يتحق�ق م�ن ص�حة نس�بة  المخطوط�اتينقل ما يجده في  ومن تسرعه أنه
 ولم أجده يذكر أسانيده إلى الكتب السابقةإليه،  تسبإلى المؤلف الذي نُ  النسخة الخطية

التي ينقل منها، حتى وال في المرة األول�ى م�ن النق�ل، وع�ادة الحف�اظ م�ن المح�دثين أن 
يذكروا ذلك، وكأنه ال يهتم في الكتاب الذي ينقل من�ه بمس�ألة ثبوت�ه أو ع�دم ثبوت�ه ع�ن 

ال�نقض كتاب الرد على الجهمية المنسوب لإلمام أحمد ومن كتاب مؤلفه، فهو ينقل من 
لعثم�ان ب�ن س�عيد ال�دارمي وم�ن  ينالمنس�وب عل�ى الجهمي�ة كت�اب ال�ردوعلى المريسي 

ال��رد عل��ى م��ن أنك��ر الح��رف الس��نة المنس��وب لعب��د هللا ب��ن أحم��د وم��ن رس��الة  كت��اب
ا م�ن حي�ث الس�ند والم�تن قب�ل اعتماده�، دون النظ�ر فيه�ا والصوت المنسوبة للس�جزي

الس�ند ل�ذكر ، وهذا حسب الظاهر لنا من حال�ه، ألن�ه ل�و كان�ت ل�ه عناي�ة بمن المصادر
 . سنده إلى المؤلف حسب عادة حفاظ الحديث

وهذا ما وقفت عليه من سند كتاب الرد على الجهمية المنسوب لعثم�ان ب�ن س�عيد 
 : رجاله وما قيل في رحمه هللا الدارمي

 أب�ي ب�ن اللطيف عبد بن العظيم عبدلم أقف على اسم كاتب النسخة، ورواها عن 
ول�ه  وه�و مح�دث روى عن�ه جماع�ة، ،617س�نة  المت�وفى األص�بهاني الش�رابي نصر

 ع�ن ترجمة في المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيثي وفي تاريخ اإلس�الم لل�ذهبي،
 س��هل ب��ن محم��د ب��ن ال��رزاق عب��د الف��تح أب��ي بن��ت النس��اء ض��وء الص��بح أم الش��يخة

ب��ن محم��د ب��ن س��هل الش��رابي  ال��رزاق عب��د ه��اأبيول��م أج��د له��ا ترجم��ة، ع��ن  ،الش��رابي
 هللا عب�د ب�ن محمد هللا عبد يأب وهو مقرئ فاضل، عن ،534بهاني المتوفى سنة األص

ب�ن أحم�د  محم�د ب�ن ثابت روح يأب ولم أجد له ترجمة، عن ،الهروي المذكر محمد بن
 ، وقد ترجم له الذهبي في تاريخ اإلسالم وبيض له460السعدي الهروي المتوفى سنة 

 ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محمد هأبي ، عنذكروذكره ابن نقطة في تكملة اإلكمال مجرد 
ولم أقف على س�نة وفات�ه، وف�ي المنتخ�ب م�ن كت�اب الس�ياق  338المولود سنة  الفضل

، وقد ت�رجم القرشي إبراهيم بن إسحاق بن محمد لتاريخ نيسابور أنه شيخ فيه لين، عن
 ثم�انعالمؤل�ف  فهو مجه�ول، ع�ن ،له الذهبي في تاريخ اإلسالم وذكر له راويا واحدا

  .وهذا سند ضعيف جدا فيه مجاهيل .الدارمي سعيد بن
لعل ابن تيمية رحمه هللا وقف على نسخة خطية مروية بالسند الص�حيح : قد يُقال
أح�دهما أن اب�ن : والجواب أن هذا غير مقبول ألمرين!. فكان يروي منها عن المؤلف 

ني أن ه�ذا مج�رد احتم�ال، تيمية ليس معروفا عنه العناية بأس�انيد النس�خ ونق�دها، والث�ا
 !!. ومثله ال يُقبل في إثبات حكم شرعي، فكيف يكون مقبوال في العقائد ؟

ف��ال نس��تطيع أن نثب��ت م��ا نُس��ب إل��ى الكرج��ي ك��ذلك  اب��ن تيمي��ة ولم��ا كان��ت ح��ال
دون أن  هل�� وينبغ��ي أن ال نس��تغرب إذا نق��ل م��ن الكت��اب المنس��وب ،عن��ه هبمج��رد نقل��

  .يتثبت من صحة نسبته للمؤلف
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ما لم نعرف اسم كاتب النسخة وال نستطيع أن نثبت نسبة الكتاب للمؤلف بما فيه 
  .إلى المؤلف النسخة بالسند الصحيح ثقة وأنه روى تلك وكونه الخطية
مناب��ذون  و المالكي�ة أو الش�افعية أنه�مينُس�ب لفقه�اء الحنفي�ة أ ال يج�وز ألح�د أنـ� 

ق��ول واح��د أو اثن��ين أو ثالث��ة م��ن فقه��اء للعقائ��د األساس��ية لألش��اعرة أو الماتريدي��ة ل
س�نأتي بحكمه�م عن�د أئم�ة الم�ذاهب و"عل�ى ذل�ك  المذهب، كما ال يج�وز أن يق�ول بن�اءً 

كم�ن ينُس�ب لفقه�اء النهج هو هذا الذي يعتمد مثل و ،بهذا اإلطالق "األربعة من الفقهاء
 بية عن الن�اظرأنهم يبيحون النظر إلى الوجه والكفين من المرأة األجنالمذهب الحنبلي 

وقال به عن اإلمام أحمد، وهذا ذكره ابن تيمية أنه رواية ، !مع الكراهة عند أمن الفتنة
ـ ولع�ل ه�ذا ه�و اب�ن أب�ي يعل�ى وأب�و الحس�ين الف�راء ابن عقيل وأبو يعلى : من الحنابلة

ص���احب المس���توعب  الس���امري هللا عب���د ب���ن محم���د هللا عب���د وأب���وعل���ى م���ا أظ���ن ـ 
  !!. والمرداوي

 رم علي�ه النظ�رُ يحْ  :قال القاضي أبو يعلى": ]499 /9[ال ابن قدامة في المغني ق
ب�اح ل�ه النظ�ر إليهم�ا م�ع الكراه�ة إذا أم�ن إلى ما عدا الوج�ه والكف�ين، ألن�ه ع�ورة، ويُ 

 ك��الم ظ��اهر": ]28 /8[ف��ي اإلنص��اف  ق��ال الم��رداويو ".الفتن��ة ونظ��ر لغي��ر ش��هوة
 وه��و ،قص��دا األجنبي��ة إل��ى النظ��ر رج��للل يج��وز ال أن��ه األص��حاب وأكث��ر المص��نف

 األجنبي�ة الح�رة م�ن الرج�ل نظ�ر األصحاب من جماعة زوجوَّ ، المذهب وهو ،صحيح
 ال�دين تق�ي الش�يخ وذكره ،آدابه في المستوعب في به وجزم، صالة بعورة ليس ما إلى

 أن�ه الج�امع ف�ي القاض�ي وص�رح .والكف�ين الوجه عدا ما مالمحرَّ  :القاضي قال، رواية
 وإل�ى مح�رم الع�ورة إل�ى النظر :قال ثم حاجة لغير األجنبية المرأة إلى النظر يجوز ال

 رحم�ه ال�دين تق�ي الش�يخ ق�ال، الحسين وأبو عقيل ابن ذكر وهكذا .مكروه العورة غير
 وال ك�رهيُ  أحم�د اإلم�ام ع�ن رواي�ة ؟حاج�ة لغير األجنبية وجه إلى النظر يحرم هل :هللا

 وعل��ق ."الفتن��ة أم��ن إذا األجنبي��ة وج��ه إل��ى النظ��ر ح��رمي ال :عقي��ل اب��ن وق��ال .يح��رم
ه، خصوص�ا للجي�ران واألق�ارب غي�ر غي�رُ  الن�اسَ  وهذا الذي ال يسعُ ": فقال المرداوي

وأبو الحسين لعله القاضي محمد بن محم�د ب�ن الحس�ين اب�ن ". المحارم الذين نشأ بينهم
 . 526شيخ الحنابلة القاضي أبي يعلى، المتوفى سنة 

ز نسبة هذا القول لفقهاء المذهب الحنبل�ي وه�و بخ�الف ق�ول جمه�ورهم فهل يجو
 !!. ؟

 
 :والعشرونسة داسـ الوقفة ال

أن الشيرازي  ك في نقد الشيرازي لألشاعرة مدعيًاشكَّ [: قال الباحث الثاني عني
فهذا ه�و أب�و إس�حاق الش�يرازي، أش�عري مح�ض، وكالم�ه م�ن " ، خاتًما بقولهأشعري

، وهذا عاقبة التسرع وع�دم التحقي�ق ة، بخالف قول الباحث عنهصميم مذهب األشاعر
 ."]!!!فتنبه. واالعتماد على ما ينقله المتسرعون

ف�إذا مس�ألة أش�عرية الش�يرازي م�ن ع�دمها ليس�ت  ،تنبهنا: "ثم قال الباحث الثاني
فوجدنا الشيخ مسبوقًا بباحثين غي�ره أثبت�وا س�لفية  ،وتنبهنا ،بهذه السهولة التي صورها
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 ".فليس في األمر عجلة م�ن الش�يخ كم�ا ي�دعي ،لشيرازي وليس مجرد نقده لألشاعرةا
 ].الشيخ هنا هو الباحث األول[

 : أقول
، "خالف�ا لألش�عرية"أبو إسحاق الشيرازي يقول ف�ي بع�ض مس�ائل أص�ول الفق�ه 

ومن هنا فقد يظنه بعض الناس ل�يس أش�عريا، وه�ذا ل�يس بص�حيح، ولكن�ه ل�يس مقل�دا، 
 .ه من حيث الدليلعنديقول بما يترجح كان لى أنه وهذا يدل ع

 ن�هأ يفه�م ال م�ن بع�ض ب�ه يظ�ن وك�ان: "قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري
 ال األم��ر إن األش��عرية وقال��ت الفق��ه أص��ول ف��ي كتاب��ه ف��ي لقول��ه ،لألش��عري مخ��الف
 لةأالمس� هه�ذ ف�ي خالف�ه ألنه ذلك قال وإنما ،عتقادها يعتقد ال ألنه ذلك وليس ،له صيغة
أي إنه خالف أبا الحسن األشعري ف�ي ه�ذه المس�ألة م�ن مس�ائل أص�ول الفق�ه،  ".بعينها

 .ولكنه في العقيدة على اعتقاد األشعري
 المنس�وب الفح�ول األئم�ة ع�ن األص�ول ف�ي الفص�ول كت�اباب�ن تيمي�ة ع�ن  ونقلَ 

حام�د  أن�ه ق�ال بع�د ذك�ر أب�ي الش�افعي يج�الكر المل�ك عبد بن محمد الحسن يأب لشيخل
 حت�ى ،والتبصرة اللمع كتابيه في الشيرازي إسحاق أبو الشيخ اقتدى وبه"اإلسفراييني 

 قال�ت وب�ه أص�حابنا بع�ض ق�ول ه�و وقال زميَّ  ألصحابنا وجها األشعري قول وافق لو
 أص�ول ف�ي م�ذهبهم وم�ن م�نهم اس�تنكفوا ،الش�افعي أص�حاب من هميعدَّ  ولم, األشعرية

درء تع��ارض العق��ل . 601/ 6: الفت��اوى الكب��رى[ ."ال��دين أص��ول ع��ن فض��ال, الفق��ه
 ]. 283/ 1: والنقل

ف�ي  ذكرت ف�ي كت�اب عقائ�د األش�اعرة أن أب�ا إس�حاق الش�يرازي يق�ولقد  وكنتُ 
: فم��ن ذل��ك أنه��م يعتق��دون أن أول م��ا يج��ب عل��ى العاق��ل الب��الغ": اعتق��ادات أه��ل الح��ق

ثم يعتق�دون أن التقلي�د  ،عز وجلالمؤديين إلى معرفة هللا  واالستداللِ  إلى النظرِ  القصدُ 
ق��ال إن ك��الم هللا وال يُ  ،أن هللا تع��الى ل��يس بجس��موف��ي معرف��ة هللا ع��ز وج��ل ال يج��وز، 

لغات مختلفة، ألن اللغات صفة المخلوقين والرب عز وجل قديم أزل�ي، ف�دل عل�ى أن�ه 
ي�ه فمن اعتق�د غي�ر م�ا أش�رنا إل ،ثم خلق المكان، وهو على ما عليه كان كان وال مكان

فه�ذا دلي�ل  ."من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى اإلمام أبي الحسن األشعري فهو كافر
 .قاطع على أنه أشعري المعتقد متعصب لمذهبه األشعري

إذا لم يكن ه�ذا أش�عريا متعص�با م�ع ه�ذه األق�وال وغيره�ا وم�ع تكفي�ره لم�ن ال و
 .متعصب يقول بها فما أظن أنه قد كان أو يكون على ظهر األرض أشعري

ف�ي  ف�ي المن�تظمرحم�ه هللا ل اب�ن الج�وزي الحنبل�ي وق� كونَ�ه أش�عرياومما يؤك�د 
 ن�هأ الس�بب وكان ،شعريةواأل الحنابلة بين الفتنة وقعت شوال وفي: "469أحداث سنة 

 وينس�بهم الحنابل�ة يذم خذأو النظامية في وجلس ي،القشير ابن نصر بوأ بغداد لىإ ورد
 ل�ىإ الش�يرازي س�حاقإ ب�وأ وم�ال ،الصوفي سعد بوأ له بَ المتعص وكان ،التجسيم لىإ

اب�ن رج�ب  ذك�رو ".المعون�ة ويس�أله الحنابل�ة يشكو امظَ النِ  لىإ وكتب ي،القشير نصرة
  .في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة الشريف أبي جعفر العباسي نحو ذلك
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لفية فوج��دنا الش��يخ مس��بوقًا بب��احثين غي��ره أثبت��وا س��"أم��ا ق��ول الباح��ث الث��اني 
بع�د وقوف�ه عل�ى م�ا نقلت�ه ه على ه�ذا وإصرارُ " الشيرازي وليس مجرد نقده لألشاعرة

  .مكابرة فليس إالعنه 
 

 :السابعة والعشرونـ الوقفة 
يني الش��افعي م��ن يل��م يُعل��ق عل��ى موق��ف اإلس��فرا: "ق��ال الباح��ث الث��اني عن��ي

 ".!األشاعرة 
 :أقول

ما يدل على نف�ور مالباحث  رهأن ما ذك في كتاب عقائد األشاعرة ذكرتكنت قد 
أبي حامد اإلسفراييني من مذهب األشاعرة منقول م�ن ك�الم اب�ن  فقيه الشافعي الكبيرال

ب��ي وله�ذا ف�ال نس�تطيع أن نثب��ت ص�حة م�ا نُس�ب ألتيمي�ة، وه�و ق�د نقل�ه ع��ن الكرج�ي، 
فربم�ا عنه حتى نثبت ص�حة نس�بة الكت�اب المنس�وب للكرج�ي عن�ه، حامد اإلسفراييني 

الكت���اب منح���والً مك���ذوباً، أو مقحم���اً في���ه مث���ل ذل���ك الطع���ن ف���ي األش���عري  ك���ان ه���ذا
 .، وفيه كفاية لمن يتبع المنهج العلميواألشاعرة

 
 :الثامنة والعشرونـ الوقفة 

والق�ول ب�أن ك�الً : "أن�ي قل�ت ف�ي أب�ي إس�ماعيل اله�روي الباحث الثاني عني نقل
ند ل�ه ف�ي الواق�ع، وه�ذا م�ن ب�اب من الشافعية والحنابلة يدعي الهروي لمذهبهم ال مس�ت

  ".التسرع والحكم ألدنى اشتباه
 ، وأن�ه"كان يأخذ بمذهب الشافعي أحيانًا"ثم نقل عن بعض المشايخ أنه قال عنه 

 .رجح أنه مجتهد
 :أقول

يأخ��ذ بم��ذهب الش��افعي أحيان��ا فه��ذا ال يعن��ي أن��ه  أب��و إس��ماعيل اله��رويإذا ك��ان 
المس�ائل ق�ول مال�ك أو اللي�ث أو اب�ن جري�ر  شافعي، وإذا كان ق�د ت�رجح ل�ه ف�ي بع�ض

 .ال يصح تبعا لذلك أن نقول إنه مالكي أو ليثي أو جريريفمثال 
 م�ا حنبل�ي أنا": وهو القائل كما في تذكرة الحفاظ وذيل طبقات الحنابلة وغيرهما

، وهذا يعني أنه حنبل�ي متمس�ك غاي�ة "يتحنبلوا أن للناس فوصيتي *   أمتْ  وإن حييتُ 
  .لقول بعد هذا بأنه ليس حنبلياال مجال لوبحنبليته، التمسك 

عي الح�ظ أن ك�الً م��ن الش�افعية والحنابل�ة ي��دَّ يُ "ه�ذا وق�د ق�ال الباح��ث األول عن�ه 
ل�ذا وف�ي طبق�ات الش�افعية،  ينمع أنه لم يترجم له أح�د م�ن الش�افعي، "الهروي لمذهبهم

 م�ن الخط�أ ه�وئت�ه عل�ى تبراإلص�رار وخط�أ واض�ح،  فمن المقطوع به أن ذلك الق�ول
 .نوع من المكابرة
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 :التاسعة والعشرونـ الوقفة 
زع��م أن عقي��دة الطح��اوي ليس��ت عل��ى م��ذهب أه��ل : "ق��ال الباح��ث الث��اني عن��ي

إن ل��م تك��ن الطحاوي��ة عل��ى م��نهج أه��ل الس��نة فه��ل ه��ي عل��ى م��نهج  ول��م يُب��ين! الس��نة
ا أخطاء يسيرة نب�ه ، وال يُخرجها عن هذبل هي من عقائد أهل السنة! األشاعرة مثالً ؟

  ."عليها علماء أهل السنة
  :أقول

ه�ي مح�ض  عقيدة الطح�اوي ليس�ت عل�ى م�ذهب أه�ل الس�نةنسبة القول إلي بأن 
وال أدري م��ن أي��ن س��رى ه��ذا له��ذا ألنن��ي ل��م أق��ل ه��ذا وال م��ا ه��و قري��ب من��ه، ، ت��وهم

  .الباحث
أنه�م أه�ل  لكن من هم أه�ل الس�نة؟ إذا ك�ان المعني�ون به�ذا ه�م م�ن يعتق�د الباح�ث

 . السنة فما من شك في أن العقيدة الطحاوية تختلف عن عقيدتهم في عدة مسائل
متوافق�ة هي عل�ى م�ذهب أه�ل الس�نة وه�ي والذي أؤكده هو أن العقيدة الطحاوية 

ق��ال تختل��ف م��ع عقي��دة الط��رف اآلخ��ر ف��ي ع��دة مواض��ع، أنه��ا م�ع عقائ��د األش��اعرة، و
ومعن���ى الخ���الق وال  لربوبي���ة وال مرب���وبل���ه معن���ى ا": اإلم���ام الطح���اوي رحم���ه هللا

، ونسمي أه�ل قبلتن�ا مس�لمين م�ؤمنين واألعضاء ،تعالى عن الحدود والغايات ،مخلوق
ول��ه بك��ل م��ا ق��ال وأخب��ر  م��ا دام��وا بم��ا ج��اء ب��ه النب��ي ص��لى هللا علي��ه وس��لم معت��رفين

  ".من العباد هللا وكسبٌ  وأفعال العباد خلقُ ، مصدقين
ل�ون ب�أن األس�ماء الحس�نى ثابت�ة ل تع�الى قب�ل أن يك�ون يقوهم الذين واألشاعرة 

وينف�ون الح�د ع�ن هللا إذ لم يكن في األزل مربوب وال مخلوق، هناك مربوب ومخلوق 
ويقول��ون إن اإليم��ان ه��و ينف��ون عن��ه األعض��اء، كم��ا تع��الى، وينف��ون عن��ه الغاي��ات، 

، ق��ال وأخب��ر بك��ل م��ا وتص��ديقهبم��ا ج��اء ب��ه النب��ي ص��لى هللا علي��ه وس��لم االعت��راف 
كل��ه بخ��الف أق��وال  ، وه��ذام��ن العب��اد وكس��بٌ  هللاِ  ل��قُ خَ ه��ي أفع��ال العب��اد ويقول��ون إن 

 !!. الطرف اآلخر
ال��ذي يت��وهم الط��رف ول��يس  ،فاألش��اعرة ه��م المتوافق��ون م��ع العقي��دة الطحاوي��ة

  .فتأملخالف ذلك، 
 

 :الثالثونـ الوقفة 
خ�رج عم�ا "أبي الع�ز  ابنِ  الطحاوية عن شارحأني قلت  الباحث الثاني عني نقل

  ."يعتقد معظم علماء المذهب الحنفي وانتقل إلى عقيدة ابن تيمية
في ش�يخ اإلس�الم وأن�ه ق�د أت�ى ه وهذا ينبئك عن رأي: "ثم قال الباحث الثاني عني
 ".!!بعقيدة جديدة تخالف أهل السنة

  :أقول
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ج عم�ا خ�رأح�دهما أن اب�ن أب�ي الع�ز : كالمي واضح وص�ريح ف�ي أم�رين اثن�ين
وهذا يعن�ي ، انتقل إلى عقيدة ابن تيميةثانيهما أنه و ،يعتقد معظم علماء المذهب الحنفي

ق�د  اب�ن تيمي�ة أنالبت�ة وليس في�ه أن ابن تيمية ليس على عقيدة علماء المذهب الحنفي، 
  .!أتى بعقيدة جديدة تخالف أهل السنة

بعقي��دة ه��ل أت��ى وأن��ه إذا ك��ان الباح��ث الث��اني يثي��ر مس��ألة عقي��دة اب��ن تيمي��ة لك��ن 
الجواب الذي ال ش�ك في�ه ف؟ مسائل االعتقاد ؟بعض عقائد أهل السنة في جديدة تخالف 

سادس��ة الوقف�ة الم��ا تق�دم ف��ي راج�ع [. ه�و نع�م، وق��د تق�دم ذك��ر بعض�ها ف��ي ه�ذا البح��ث
 ]. والسادسة عشرة والتاسعة عشرة

 
 :الحادية والثالثونـ الوقفة 

ولم يذكر أصالً واح�داً م�ن : "عن الباحث األول تأني قل الثاني عنينقل الباحث 
 ."!!!كالم بشر المريسي وتوافقه مع كالم األشاعرة ليوضح لنا أنهم أخذوه منه 

إلى رد اإلمام ال�دارمي عل�ى بش�ر المريس�ي  لو رجعتَ : "قاله لي الكالم فوجَّ ثم 
ن أبرزه��ا ِم��فيه��ا ه��و واألش��اعرة المت��أخرين؛ و قَ األص��ول الكثي��رة الت��ي توافَ�� لعلم��تَ 
 ". فهم جميًعا جهمية ،تأويل صفات هللا عز وجل أصولِ  وضعُ 

 :أقول
م�ن عل�ى األق�ل عليه أن يأتي بمثال واح�د  يحرص على إثبات هذه الدعوىالذي 

أقوال بشر المريسي مم�ا خ�الف في�ه الكت�اب أو الس�نة ووافق�ه تلك األصول الكثيرة من 
ى حقيق�ة ه�ذا التواف�ق الب�دعي المزع�وم، لن�ر، المت�أخرونأو األشاعرة  عليه األشاعرة

علي�ه إال إذا ك�ان  المتوافقة مع ما هممن أقواله  اإلتيان بمثالال يكفي ومن الواضح أنه 
 .؟}قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا{. مخالفا للكتاب أو السنة

ف�ي أكث�ر إذ قال نا صلوات هللا وسالمه عليه أن البينة على المدعي، لقد علمنا نبيُّ
ب��اع أن يعرض��وا ع��ن وال ينبغ��ي أله��ل االتِّ ". أل��ك بين��ة؟"عي ش��يئا لم��ن ي��دَّ م��ن موق��ف 

 . الهدي النبوي، فمن كان عنده حجة فليْدِل بها
 "ص�فات هللا ع�ز وج�ل تأويلِ  أصولِ  ن أبرزها وضعُ ومِ "أما قول الباحث الثاني 

مطلوب م�ن الباح�ث هذا القول فالإثبات  أنهم يؤولون الصفات اإللهية، وليتمَّ فهذا يعني 
أولئ�ك له�ا الثاني أن يذكر صفة واح�دة ثابت�ة ل ج�ل وع�ال ف�ي الكت�اب أو الس�نة وق�د أوَّ 

  .األشاعرة بما يخرجها عن كونها صفة
، حقيقة ال توهما وقا مساق الصفةسُ ويُشترط في النص الذي يأتي به أن يكون مَ 

لة على الصفة أصال، كما تقدم فقد ال يكون فيه دالَمُسوقا مساق الصفة ألنه إن لم يكن 
 قالت عائشةوقد  ،"أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً "في قوله صلى هللا عليه وسلم 

فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه " رضي هللا عنها
وسلم نمد أيدينا في الجدار، نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت 
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وكانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئٍذ أن النبي صلى هللا عليه  جحش،
  ."وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة

له أمهات المؤمنين رضي هللا عنهن  فيُخشى من أن يأتي من لم يتنبه لما تنبهتْ 
أن  عيَ ، ويدَّ حقيقة بالمعنى الحسي وفاة زينب، ويقوَل إن زينب كانت أطولهن يدايوم 

هذا هو الصواب ألن النبي صلى هللا عليه وسلم قد وصفها بذلك وهو إنما ينطق 
رها فقد كانت يدها أطول من يد أطولهن، ويجعلَها بمثل صَ أنها مع قِ  ويدَّعيَ بالوحي، 

عليه ، وهو ال يدري أن قوله !ر القامة وطول اليدصَ هذه الصورة المشوهة في قِ 
أن المراد به هنا هو الطول الحسي لليد، و هاهرظ" أطولكن يدا"الصالة والسالم 

طول الالوصف بكثرة الصدقة، ولذا فهي ليست نصا في  المعنى المجازي الذي يعني
في المدلوِل عليه الظاهر  اهان معنعج األلفاظ قد تخرِ مع السياق  والقرائنُ الحسي، 

وهذا ال  ياق،وهي في داخل الستدل عليه آَخر إلى معنى حالة االقتطاع من السياق 
  .البالغة يفهمونمن ميعقله إال العالمون 

عا من السياق مقتطَ " فإنك بأعيننا"قوله تعالى مثال الباحث ويُخشى من أن يذكر 
أو أعينا حقيقية تليق ، بالمعني الحسي به على أن ل عينين حقيقيتين تليقان به ويستدلَ 

لى أن ل يدين ووجها وجنبا ع نصوصا يستدل بها بهذا الفهم أن يذكرو، كذلك به
، مما يُفهم من سياقها أنها ليست َمُسوقة مساق الصفات ذلك وغيرَ حقيقيات وأصابع 

الذي ورد  قد يكون معناه في داخل النص والسياقِ " فإنك بأعيننا"ألن قوله تعالى مثال 
 . فيه هو غير المعنى الظاهر لهذه األلفاظ المقتطعة من السياق، فتنبه

يفهمون النصوص كانوا إن السلف من الصحابة والتابعين بإحسان ولهذا ف
القرآنية والحديثية وال يجدون فيها إشكاال أصال، ولم نجد واحدا منهم يقول بشيء من 

ا من سياقه، فال يقولون ل عينان، كما ال يقولون عً أ ومقتطَ ألفاظ تلك النصوص مجتزَ 
األصابع والجنب والقدم ونحوها، وكذا في عينان تليقان به، ومثل ذلك في اليدين وله 

إن هللا مستو "ولم أجد عن واحد منهم أنه قال ، المشي والهرولة والنزول وغيرها
محافظة منهم على ، "الرحمن على العرش استوى"أخذا من قوله تعالى  "على عرشه

 فضال عن أنأن تبقى تلك األلفاظ في سياقها باللفظ القرآني دون ما اشتُق منه، 
أي إنهم ما ، !فيفهموا منها االستقرار أو القعود مثال وقد فُِصلت عن سياقهايفسروها 

يذكرونها إال في ضمن السياق الذي وردت فيه، وال يفهمونها بمعاني األلفاظ  كانوا
المجتزأة والمقتطعة من السياق، ولكن بمعاني األلفاظ التي تدل عليها وهي في ضمن 

 . وهذا هو مذهب السلف .يهاسياق النصوص التي جاءت ف
يأتي باأللفاظ الواردة في الكتاب والس�نة فيم�ا من ل ه ينبغيوتحسن اإلشارة إلى أن

ـ بعد انتشار بدعة تفس�ير النص�وص بمع�اني األلف�اظ يتعلق بال جل وعال أن يتبع ذلك 
وه��ذا بخ��الف ق��ول م��ن يفس��ر الن��زول بالحرك��ة مات الح��دوث، بنف��ي ِس��المجت��زأة ـ 

 .باالستقرار ونحو ذلك ءَ واالستوا
المهم معرفة اآليات القرآنية الكريم�ة ال�واردة ف�ي ص�فات هللا من هذا وأرى أن ـ 

 : جل وعال في القرآن الكريم
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، "س�ميع بص�ير"ما هو ظاهر في الصفات، كقوله تعالى  آيات تشتمل علىمنها ف
ذا ظ��اهر ، وه��"عل��ى ك��ل ش��يء ق��دير"، وقولِ��ه تع��الى "بك��ل ش��يء عل��يم"وقولِ��ه تع��الى 

 . معلوم
تشتمل على ذكر بعض الصفات متبوعة بقول�ه تع�الى ومنها اآليات الكريمة التي 

هللا "، أو "إن ربك�م هللا ال�ذي"، ومنها اآليات الكريمة التي تبدأ بقول�ه تع�الى "ذلكم هللا"
متبوعا بذكر بعض الصفات التي تخبر عن هللا تعالى، وليس في شيء م�ن ه�ذه " الذي

ف��ال ب��د م��ن  .ش��تمل عل��ى ذك��ر الي��د أو الع��ين أو الجن��ب أو الق��دم ونح��و ذل��كم��ا ي أو تل�ك
 . التدبر

 : وهي هذه
إن هللا ف��الق الح��ب والن��وى يخ��رج الح��ي م��ن المي��ت : "ق��ال هللا س��بحانه وتع��الى

فالق اإلصباح وجعل الليل س�كنا  ]95[فأنى تؤفكون  ذلكم هللاومخرج الميت من الحي 
وه�و ال�ذي جع�ل لك�م النج�وم  ]96[دير العزي�ز العل�يم والشمس والقمر حس�بانا ذل�ك تق�

وه�و ال�ذي  ]97[لتهتدوا بها ف�ي ظلم�ات الب�ر والبح�ر ق�د فص�لنا اآلي�ات لق�وم يعلم�ون 
وه�و  ]98[أنشأكم من نف�س واح�دة فمس�تقر ومس�تودع ق�د فص�لنا اآلي�ات لق�وم يفقه�ون 
ا نخ�رج من�ه الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضر

 والرم�انَ  م�ن أعن�اب والزيت�ونَ  دانية وجن�اتٍ  حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوانٌ 
تبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم آليات لق�وم يؤمن�ون مشْ 

وجعل��وا ل ش��ركاء الج��ن وخلقه��م وخرق��وا ل��ه بن��ين وبن��ات بغي��ر عل��م س��بحانه  ]99[
ب�ديع الس�ماوات واألرض أن�ى يك�ون ل�ه ول�د ول�م تك�ن ل�ه  ]100[ن وتعالى عما يصفو

ربك��م ال إل��ه إال ه��و  ذلك��م هللا ]101[ص��احبة وخل��ق ك��ل ش��يء وه��و بك��ل ش��يء عل��يم 
 102إل�ى  95اآلي�ات . []102[" خالق كل ش�يء فاعب�دوه وه�و عل�ى ك�ل ش�يء وكي�ل

 . ]سورة األنعاممن 
واألرض ف��ي س��تة أي��ام ث��م  إن ربك��م هللا ال��ذي خل��ق الس��ماوات: "وق��ال س��بحانه

ربك�م فاعب�دوه  ذلك�م هللاستوى على العرش يدبر األمر ما م�ن ش�فيع إال م�ن بع�د إذن�ه 
 . ]سورة يونسمن  3اآلية [ ."أفال تذكرون

ن يملك الس�مع واألبص�ار قل من يرزقكم من السماء واألرض أمَّ : "وقال سبحانه
ي�دبر األم�ر فس�يقولون هللا ومن يخرج الحي من الميت ويخرج المي�ت م�ن الح�ي وم�ن 

  ".ربك�م الح�ق فم�اذا بع�د الح�ق إال الض�الل ف�أنى تص�رفون ف�ذلكم هللا .فقل أف�ال تتق�ون
 . ]سورة يونسمن  32، 31اآليتان [

رس�ال أول�ي  المالئك�ةِ  الس�ماوات واألرض جاع�لِ  الحمد ل فاطرِ : "وقال سبحانه
م�ا  ]1[ على كل ش�يء ق�دير أجنحة مثنى وثالث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن هللا

فال مرسل له من بعده وهو العزي�ز  هللا للناس من رحمة فال ممسك لها وما يمسكْ  يفتحِ 
يا أيها الن�اس اذك�روا نعم�ة هللا عل�يكم ه�ل م�ن خ�الق غي�ر هللا ي�رزقكم م�ن  ]2[الحكيم 

ل�ه س�وء ن يِّ�أفم�ن زُ " ثم ق�ال تع�الى. ]3[ "السماء واألرض ال إله إال هو فأنى تؤفكون
نفس��ك عل��يهم  عمل��ه ف��رآه حس��نا ف��إن هللا يض��ل م��ن يش��اء ويه��دي م��ن يش��اء ف��ال ت��ذهبْ 
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وهللا الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إل�ى  ]8[حسرات إن هللا عليم بما يصنعون 
من كان يريد العزة فلله العزة  ]9[بلد ميت فأحيينا به األرض بعد موتها كذلك النشور 

كل�م الطي�ب والعم�ل الص�الح يرفع�ه وال�ذين يمك�رون الس�يئات له�م جميعا إلي�ه يص�عد ال
وهللا خلقكم من ت�راب ث�م م�ن نطف�ة ث�م جعلك�م  ]10[عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور 

�أزواجا وم�ا تحم�ل م�ن أنث�ى وال تض�ع إال بعلم�ه وم�ا يُ  نقص م�ن ر م�ن معم�ر وال يُ�عمَّ
ي البحران ه�ذا ع�ذب ف�رات وما يستو ]11[عمره إال في كتاب إن ذلك على هللا يسير 

سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم�ا طري�ا وتس�تخرجون حلي�ة تلبس�ونها 
يولج الليل ف�ي النه�ار  ]12[وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 

ربك�م  ذلك�م هللاويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقم�ر ك�ل يج�ري ألج�ل مس�مى 
 13إل�ى  1اآلي�ات . []13[ "الذين ت�دعون م�ن دون�ه م�ا يملك�ون م�ن قطمي�رله الملك و

 . ]سورة فاطرمن 
خلق السماوات واألرض بالحق يك�ور اللي�ل عل�ى النه�ار ويك�ور : "وقال سبحانه

النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ألجل مسمى أال ه�و العزي�ز الغف�ار 
زوجه�ا وأن�زل لك�م م�ن األنع�ام ثماني�ة أزواج خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منه�ا  ]5[

ربك�م ل�ه المل�ك  ذلك�م هللايخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ث�الث 
 . ]سورة الزمرمن  6، 5اآليتان . []6[ "صرفونال إله إال هو فأنى تُ 
 هللا الذي جعل لكم اللي�ل لتس�كنوا في�ه والنه�ار مبص�را إن هللا ل�ذو: "وقال سبحانه

ربك�م خ�الق ك�ل ش�يء  ذلك�م هللا ]61[فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال يش�كرون 
هللا  ]63[ؤفك الذين ك�انوا بآي�ات هللا يجح�دون كذلك يُ  ]62[ال إله إال هو فأنى تؤفكون 

الذي جعل لكم األرض ق�رارا والس�ماء بن�اء وص�وركم فأحس�ن ص�وركم ورزقك�م م�ن 
م��ن  64إل��ى  61اآلي��ات . []64[ "رب الع��المين ربك��م فتب��ارك هللا ذلك��م هللالطيب��ات 

 . ]سورة غافر
أم اتخذوا من دونه أولياء فال هو الولي وهو يحيي الم�وتى وه�و : "وقال سبحانه

رب��ي علي��ه  ذلك��م هللاوم��ا اختلف��تم في��ه م��ن ش��يء فحكم��ه إل��ى هللا  .عل��ى ك��ل ش��يء ق��دير
 . ]سورة الشورىمن  10، 9اآليتان [ ."توكلت وإليه أنيب

إن ربك��م هللا ال��ذي خل��ق الس��ماوات واألرض ف��ي س��تة أي��ام ث��م "ال س��بحانه وق��
 والنج���ومَ  والقم���رَ  اس���توى عل���ى الع���رش يغش���ي اللي���ل النه���ار يطلب���ه حثيث���ا والش���مسَ 

س�ورة م�ن  54اآلي�ة [ "ق واألم�ر تب�ارك هللا رب الع�المينب�أمره أال ل�ه الخل� مسخراتٍ 
 . ]األعراف

ت بغير عمد ترونها ثم استوى على الع�رش هللا الذي رفع السماوا"وقال سبحانه 
وسخر الشمس والقمر كل يجري ألجل مس�مى ي�دبر األم�ر يفص�ل اآلي�ات لعلك�م بلق�اء 

 . ]سورة الرعدمن  2اآلية [ ."ربكم توقنون
هللا الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من الس�ماء م�اء ف�أخرج "وقال سبحانه 

تجري في البحر بأمره وس�خر لك�م األنه�ار به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك ل
وآت�اكم م�ن ك�ل  ]33[ئبين وسخر لكم الليل والنهار اوسخر لكم الشمس والقمر د ]32[
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اآلي�ات [ .]34[ "ما سألتموه وإن تعدوا نعم�ة هللا ال تحص�وها إن اإلنس�ان لظل�وم كف�ار
 ]. من سورة إبراهيم 34إلى  32

ث�م يمي�تكم ث�م يحي�يكم ه�ل م�ن ش�ركائكم  هللا الذي خلقكم ثم رزقك�م"وقال سبحانه 
م��ن س��ورة  40اآلي��ة [ "م��ن يفع��ل م��ن ذلك��م م��ن ش��يء س��بحانه وتع��الى عم��ا يش��ركون

  .]الروم
هللا الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يش�اء "وقال سبحانه 

م ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خالله فإذا أصاب به م�ن يش�اء م�ن عب�اده إذا ه�
 .]من سورة الروم 48اآلية [ ."يستبشرون

هللا الذي خلقكم من ضعف ثم جع�ل م�ن بع�د ض�عف ق�وة ث�م جع�ل "وقال سبحانه 
م�ن س��ورة  54اآلي��ة [ ."م�ن بع��د ق�وة ض��عفا وش�يبة يخل��ق م�ا يش��اء وه�و العل��يم الق�دير

  .]الروم
هللا ال��ذي خل��ق الس��ماوات واألرض وم��ا بينهم��ا ف��ي س��تة أي��ام ث��م "وق��ال س��بحانه 

م�ن  4اآلي�ة[ ."ستوى على العرش ما لكم من دون�ه م�ن ول�ي وال ش�فيع أف�ال تت�ذكرونا
  .]سورة السجدة

 79اآلي�ة [ ."هللا الذي جعل لكم األنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون"وقال سبحانه 
  .]من سورة غافر

هللا ال�ذي أن�زل الكت�اب ب�الحق والمي�زان وم�ا ي�دريك لع�ل الس�اعة "وقال سبحانه 
  .]من سورة الشورى 17اآلية [ ."قريب

هللا ال�ذي س�خر لك�م البح�ر لتج�ري الفل�ك في�ه ب�أمره ولتبتغ�وا م�ن "وقال س�بحانه 
وسخر لكم ما في السماوات وما ف�ي األرض جميع�ا من�ه  ]12[فضله ولعلكم تشكرون 

 .]من سورة الجاثية 13، 12اآليتان [ ."إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون
ل��ذي خل��ق س��بع س��ماوات وم��ن األرض م��ثلهن يتن��زل األم��ر هللا ا"وق��ال س��بحانه 

 12اآلي�ة [ ."بينهن لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما
  .]من سورة الطالق

 وفه� "فه�م جميًع�ا جهمي�ة"ق�ول الباح�ث الث�اني ع�ن األش�اعرة المت�أخرين ـ وأم�ا 
مم��ن يُش��ك ف��ي ف��ي أحس��ن األح��وال  ه��مكف��ار خ��ارجون م��ن المل��ة، أو إم��ا أنه��م  يعن��ي

البربه�اري ال�ذي يثني�ان ك�ذا ألن هذا هو ما يقوله اب�ن تيمي�ة والباح�ث األول وإيمانهم، 
 . عليه في العقيدة

الجهم�ي ك�افر ل�يس : قال بعض العلماء ومنهم أحم�د اب�ن حنب�ل: "قال البربهاري
 ". من أهل القبلة، حالل الدم، ال يرث وال يُورث

 وس�بعين الثنت�ين م�ن ه�م ه�ل الجهمي�ة ف�ي الن�اس تن�ازع وله�ذا" :قال ابن تيمي�ةو
 الثنت�ان المب�ارك ب�ن هللا وعب�د أس�باط ب�ن كيوس�ف الس�لف من طائفة فقالت ؟ال أم فرقة

 أن م�ن الجهمي�ة وأخرج�وا ،والمرجئ�ة والقدري�ة والش�يعة الخ�وارج ه�م فرق�ة وسبعون
 ".وغي��رهم أحم��د بأص��حا م��ن طائف��ة ق��ول وه��ذا ،فرق��ة وس��بعين الثنت��ين م��ن تك��ون
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 عل�ى مطبق�ون واألئم�ة الس�لف: "ف�ي موض�ع آخ�ر وق�ال]. 240ـ  239/ 2: الصفدية[
 باالض��طرار معلوم��ا مش��هورا للرس��ول مخ��الفتهم ظه��ور ك��ان ثحي�� ،الجهمي��ة تكفي��ر
 ك�ان"ونق�ل ع�ن اإلم�ام أحم�د أن�ه ]. 224/ 1: بيان تلب�يس الجهمي�ة[ ".نالمسلمي لعموم
 الرس�ول ب�ه ج�اء لم�ا أقوالهم مناقضة ألن ،وصفاته هللا ءألسما المنكرين الجهمية يكفر

 ل�يابتُ  ق�د وك�ان ،الخ�الق تعطي�ل ق�ولهم حقيق�ة وألن ،بين�ة ظ�اهرةٌ  وس�لم عليه هللا صلى
 ع�ن مش�هور الجهمي�ة وتكفي�ر ،التعطي�ل عل�ى ي�دور وأنه أمرهم حقيقة عرف حتى بهم

 ]. 348/ 23: ىمجموع الفتاو[". أعيانهم يكفر كان ما لكنْ  ،واألئمة السلف
 ف�رق م�ن فليس�ت الباطني�ة أم�ا" :الباحث األول في بع�ض أقوال�ه المنش�ورةقال و

 الص��فات نف��اة غ��الة وك��ذلك الص��وفية، وغ��الة ال��روافض غ��الة وك��ذلك األم��ة، ه��ذه
 أه�ل أم�ا": في م�وطن آخ�روقال  ".والسبعين االثنتين الفرق من ليسوا كلهم كالجهمية،

 جمي�ع ينك�رون ال�ذين والجهمي�ة الش�يعة وغ�الة الص�وفية غ�الة يقول كما المكفرة البدع
  ".الملة من نوخارج كفار فهؤالء وأشباههم الصفات

الب�ن تيمي�ة وللباح�ث األول يحك�م عل�ى األش�اعرة وإذا كان الباحث الثاني المقل�د 
ق�ل ه�ل عن�دكم {، لقول هللا جل وعال صحة قوله بالدليليْثبت عليه أن فالمتأخرين بهذا 

ف�إذا ل�م  ،}قل هاتوا برهانكم إن كن�تم ص�ادقين{ه تعالى ؟، ولقول}خرجوه لنامن علم فت
 . كان ذلك الحكم راجعا إليهربما و ،يأت بما يثبت ذلك كان قوله مردودا عليه

 
 :الثانية والثالثونـ الوقفة 

ب��ن حنب��ل اأحم��د  تج��اوز األدب م��ع إم��ام أه��ل الس��نة: "ق��ال الباح��ث الث��اني عن��ي
 ."التهوين من تحذيره من شيخهم ابن كالّب رحمه هللا، محاوالً 

 :أقول
، وأرج�و أن أك�ون محافظ�ا األج�الءاإلمام أحمد ابن حنبل ه�و م�ن األئم�ة الكب�ار 

ل عن�ه ب�أن أدع�و لم�ن ينبهن�ي إل�ى م�ا أغفُ�على األدب مع الصغير فضال عن الكبير، و
  .ام الجليل؟األدب في كالمي مع هذا اإلم ، ولكن أين تجاوزُ يجزيه هللا خير الجزاء

ع�ن اإلم�ام أحم�د ف�ي الباح�ث وإذا صح م�ا نقل�ه "قلت في كتابي عقائد األشاعرة 
 ."!!ب فهل اإلمام أحمد معصوم ؟ابن ُكال

حج�ة  هوك�أن أقوال�، !! اإلم�امذل�ك هذا ما يظنه الباحث الثاني تجاوزا لألدب مع 
ه�و رحم�ه هللا ألن�ه التام معه،  هو األدب موقفي من كالمهالحقيقة هي أن و، !!!بذاتها 

  .ال يقبل منا غير ذلك
كان أحمد رحمه هللا يكره تأليف الكتب وانتشارها بأيدي الناس، لخشيته أن تُتخ�ذ 

ة، وهذا ما وق�ع م�ع األس�ف الش�ديد دينا وتُترك من أجلها بعض نصوص الكتاب والسن
  .!من يرون أنهم له متبعون لبعض

 ه�ذا ،كرهه�اأ" فقال كتبال وضع وذكر يبأ سمعت: قال عبد هللا ابن اإلمام أحمد
 فوض�ع الحس�ن ب�ن محم�د وج�اء !كتابا ووضع يوسف بوأ فجاء !كتابا وضع حنيفة بوأ
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 وج�اء !كتاب�ا وض�ع مال�ك وه�ذا !كتاب�ا وضع رجل جاء كلما ،له انقضاء ال فهذا !كتابا
 ج�اء كلم�ا ،بدع�ة عهاوْض� الكت�ب وه�ذه ،!ـ� ث�ور ب�اأ يعن�يـ�  هذا وجاء !يضاأ الشافعي

 كم�ا وأ!".  ص�حابهأو وس�لم علي�ه هللا صلى هللا رسول حديث تركويُ  كتابا وضع رجل
 .شديدة كراهية وكرهه الكتب وضع وعاب، نحوه وأ هذا ،بيأ قال

وإذا كان أحمد يرى وضع الكتب التي صنفها العلماء الذين جاؤوا قبله بدعة لئال 
فإن�ه ال يس�تثني نفس�ه قطع�ا، تُتخذ دينا وتُترك من أجلها بعض نصوص الكتاب والسنة 

وتُتخ�ذ دين�ا وتُت�رك م�ن أجله�ا بع�ض نص�وص ال يقبل أن تُكتب أقوال�ه  وال شك في أنه
  .الكتاب والسنة

لمس�ألة عل�ى الكت�اب والس�نة ه�و عن�د التمسك بقول ابن حنبل ورفض ع�رض ا
، دباأل ع��ين الس��نة وتم��اموه��و عن��د بع��ض غ��الة الحنابل��ة ، ع��ين البدع��ة اب��ن حنب��ل

مع اإلمام أحمد ابن حنبل يبدو أن�ه يُق�دم عن�دهم عل�ى األدب م�ع كت�اب المتوهَّم  واألدب
، أن ه�ذا خل�ل ف�ي العقي�دة هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، دون التنبه إل�ى

 . بعض الحنابلةمن أساؤوا إليه من فشتان بين ابن حنبل رحمه هللا وبين 
 بدع�ة ص�احب فه�و والس�نة الكت�اب الفخ� وم�ن: "ورحم هللا البربهاري إذ يق�ول

  ."والكتب الرواية كثير كان وإن
ووْض�ُع فال يجوز شرعا التمسك بتحذير اإلمام أحم�د م�ن اب�ن ك�الب إذا ُعلم هذا 

، والواجب ه�و جم�ع هذا التحذير في درجة النصوص الشرعية التي ال تجوز مخالفتها
نة ف��الموافق منه��ا يُقب��ل نص��وص اب��ن ك��الب الثابت��ة عن��ه وعرض��ها عل��ى الكت��اب والس��

  .والمخالف يُرد والذي لم يتضح قربه وبعده عنهما يُتوقف فيه
ولو قال اإلمام أحمد م�ن ": ابن تيمية رحمه هللاويجب أن ال يغيب عن البال قول 

/ 3: مجم�وع الفت�اوى[ ".به الرسول صلى هللا عليه وسلم لم نقبله تلقاء نفسه ما لم يجئْ 
169 .[ 

تج بأقوال بعض أهل العل�م مم�ا ال يُعل�م ل�ه ش�اهد يش�هد لص�حته والعجب ممن يح
الت�ي تؤي�دها نص�وص الكت�اب أقوالهم االس�تئناس ب�من الكت�اب أو الس�نة ويع�رض ع�ن 

 !. والسنة 
 

 :الثالثة والثالثونـ الوقفة 
بس��بب عب��ارة  ح��اول التش��كيك ف��ي االعتق��اد الق��ادري[: ق��ال الباح��ث الث��اني عن��ي

متغ�افالً ع�ن أن ه�ذا االعتق�اد إنم�ا ُكت�ب !! "ده ال ش�يء مع�هكان ربن�ا وح�" وردت فيه
ال�ذين ظه�ر ق�رنهم،  -ومنهم األش�اعرة  -لنصر مذهب أهل السنة في مقابلة أهل البدع 

ر مذهبَ    ].ت وغيرهاكمسألة الصفا ،أهل السنة في قضايا كثيرة تخالفهم فقرَّ
 :أقول
وق�د ورد ص�حيحة الثابت�ة، هي من العقائ�د ال" كان ربنا وحده ال شيء معه"كلمة 

ك�ان هللا ول�م "وه�و معناها في الحديث الصحيح الثابت عن نبينا صلى هللا عليه وس�لم، 
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عل�ى قب�ل اب�ن تيمي�ة قول في ه�ذه المس�ألة الكل من نُقل عنه  وأجمعَ ، "يكن شيء غيره
ش��كك فيه��ا وخ��الف فيه��ا الق��ول به��ا، وص��رح اب��ن ح��زم بأنه��ا مح��ل إجم��اع، وأول م��ن 

هو ابن تيمية، وكالمه هو في كتابه نقد مرات�ب اإلجم�اع ـ فيما أعلم ـ  العلم أهل إجماعَ 
وأداف�ع عنه�ا،  ذه العقي�دةفأنا أقول به�، ]وراجع ما قلته في الوقفة الخامسة[، غيرهوفي 

  .وال أشكك فيها
وقد وصل الجهل بالباح�ث الث�اني ـ ه�داه هللا للح�ق ال�ذي يرض�يه ـ لدرج�ة أن�ه ال 

، وحي�ث إن�ه ق�د وص��ل !وب��ين الم�دافع والمع�ارض التأيي�د والتش�كيكب�ين  ي�درك الف�رق
 . لهذه الدرجة من البعد عن العلم والفهم فقد أتى بفاضحة واضحة

 شاعرةمذهب األَوفق ولعله ال يعلم أن هذه الكلمة من االعتقاد القادري هي على 
اَع العلم�اء وإجم�، وأن اب�ن تيمي�ة يخ�الف االعتق�اد الق�ادري وسائر أهل السنة وغي�رهم

وال أدري هل هو في عقيدته م�ع االعتق�اد الق�ادري أو م�ع عقي�دة اب�ن  في هذه المسألة،
  !.تيمية ؟؟
 

 :الرابعة والثالثونـ الوقفة 
فه�ال ذك�ر الباح�ث مس�ألة واح�دة م�ن أص�ول : "أني قل�ت الباحث الثاني عني نقل

أن األش���اعرة مس���ائل االعتق���اد يختل���ف فيه���ا األش���اعرة م���ع أحم���د اب���ن حنب���ل ليثب���ت 
  ".!مناقضون له

ألن أص�غر طال�ب عل�م ! وه�ذه تغن�ي ع�ن التعلي�ق عليه�ا[: ثم قال الباح�ث الث�اني
يع��رف الف��رق ب��ين م��ذهب الس��لف ال��ذي ه��و م��ذهب أحم��د رحم��ه هللا وم��ذهب ه��ؤالء 

بأن�ه عل�ى عقي�دة اإلم�ام  ح ف�ي كتاب�ه اإلبان�ةإال أن يقصد أن األشعري ص�رَّ  ،المتكلمين
ي م�ن ق�ال م�نهم بكت�اب اإلبان�ة ال�ذ وأم�ا"ح فيه ما قاله شيخ اإلس�الم فعندها يص ،أحمد

، فه�ذا يُع�د م�ن أه�ل الس�نةصنفه األشعري في آخر عمره ولم يُظهر مقالة تناقض ذلك 
 ."]مجرد االنتساب إلى األشعري بدعة لكن

 :أقول
يختل��ف فيه��ا الت��ي م��ن أص��ول مس��ائل االعتق��اد المطالب��ة ب��ذكر مس��ألة واح��دة 

هام��ة وض��رورية،  أن األش��اعرة مناقض��ون ل��ه إلثب��اتم��ع أحم��د اب��ن حنب��ل األش��اعرة 
أص�ول مس�ائل ف�ي  ه�واالخ�تالف ف�ي العقي�دة ب�ين الط�رفين  م�ا إذا ك�انوذلك إلظه�ار 

 .في فروعها أو االعتقاد
ف�ي  العقي�دةالباحث الثاني ال يستطيع أن يفهم الفرق ب�ين تأيي�د مس�ألة م�ن مس�ائل 

أص�غر طال�ب عل�م  ، ولذا فال يمكن أن نصدق ب�أنكيك فيهااالعتقاد القادري وبين التش
األش�اعرة إال  م�ن أحم�د رحم�ه هللا وم�ذهب المتكلم�يناإلم�ام يعرف الفرق بين م�ذهب 

 .، بل حتى ولو كانإذا كان الباحث الثاني أصغر من أصغر طالب علم
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، وال اإلم��ام أب��و الحس��ن األش��عري، وال ل��يس اإلم��ام أحم��د معص��وما ع��ن الخط��أ
ف��ال يمك��ن رب��ط الح��ق المطل��ق ب��بعض العلم��اء اعرة المتق��دمون وال المت��أخرون، األش��

  .منزلتهم في العلمسمت مهما عال قدرهم و
هو المتمسك بالثابت م�ن س�نن النب�ي ص�لى هللا  يُعد من أهل السنة ينبغي أنالذي 

ت�رك م�ا على خالف قوله وقول متبوع�ه عليه وسلم بحيث إذا ظهر له الدليل من السنة 
  .ان عليه ولزمهاك

االنتساب للمذاهب اإلسالمية هو عالم�ة عل�ى ق�رب المنتس�ب لترجيح�ات علم�اء 
هب، س�واء أكان�ت تل�ك الم�ذاهب عقدي�ة أو فقهي�ة أو تربوي�ة س�لوكية، االم�ذ مذهب م�ن

وه���و ال يعن���ي بالض���رورة أن المنتس���ب ل���ذلك الم���ذهب ال يخ���رج عم���ا قال���ه علم���اؤه 
يغل�ب الحكم باالبت�داع عل�ى مج�رد االنتس�اب لم�ذهب ال ينبغي التسرع بلذا فوبإطالق، 

  .صوابه على خطئه
ببيان المسائل المبتدع�ة إن وج�دت، ك�أن يعتق�د ذل�ك الحكم باالبتداع ينبغي ربطه 

ف�ي ك�ل  إم�ام مذهب�هب�أن اعتقادا مخالفا للكتاب الكريم أو السنة الثابت�ة، أو يعتق�د المرء 
، أو أن ق�ول ذل�ك اإلم�ام أو المتب�وع ط�ئكل م�ن خالف�ه مخأن اختياراته هو المصيب و

  .عما إذا كان له دليل أو ال وعدم السؤال قوله يجب قبولحجة بذاته، أو أنه 
 

 :والثالثونـ الوقفة الخامسة 
شكك في ثبوت نسبة كتاب الس�ر المكت�وم ف�ي مخاطب�ة : "قال الباحث الثاني عني

 ."النجوم للرازي معتمًدا على نفي السبكي له
ثب��ات ص��حة نس��بة ه��ذا الكت��اب لإلم��ام فخ��ر ال��دين إلالم��ا ط��ويال ج��دا ث��م نق��ل ك

ح�ال علي�ه ألكتاب في غير موضع م�ن مؤلفات�ه وهذا اذكر  الرازي نفسه وأنالرازي، 
ض�من وأن جماعة ممن ترجموا ل�ه ذك�روا ه�ذا الكت�اب ف�ي  باعتباره من كتب السحر،

ال��دليل الق��اطع عل��ى ص��حة  نوأ ،ات األعي��انيَ��فَ اب��ن خلك��ان ف��ي كتاب��ه وَ مؤلفات��ه، م��نهم 
وأن  ،كان مولع�اً ب�أمور الس�حر والتنج�يم وت�أثير الكواك�بهو أنه لرازي لالكتاب نسبة 
ه�و آخ�ر ال�ذي  هو ما ذك�ره وق�رره بطريق�ة مستفيض�ة ف�ي كتاب�ه المطال�ب العالي�ةهذا 

كشف مادت�ه المنك�رة الض�الة ابن تيمية أن ، وأن هذا الكتاب سحر صريح، وكتاب ألّفه
  .هي من جنس شرك بعض األمم السابقة، وهو دين المشركينالتي 

عن تاج الدين ابن السبكي قوله في التعلي�ق عل�ى نس�بة ه�ذا الباحث الثاني ثم نقل 
فن��اك أن ه��ذا الكت��اب مختل��ق علي��ه، وبتق��دير ص��ّحة نس��بته إلي��ه ل��يس وق��د عرَّ "الكت��اب 

لسبكي لم يقدم دليالً واح�داً لكن ابن ا: "وعلق قائال ."فليتأّمله من يُحسن السحر! بسحر
ولو ثبت أنه ألف�ه فإن�ه : بل إنه تردد في األمر الحقاً فقال ،على أن الكتاب ليس للرازي

  ".!!ليس بسحر
 :أقول
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م��ن المش��ركين ال��ذين ك��ان خالص��ة ك��الم الباح��ث الث��اني أن فخ��ر ال��دين ال��رازي 
الس�ر المكت�وم ف�ي يؤمنون بالسحر وتأثير الكواكب، وأن�ه ه�و المؤل�ف الحقيق�ي لكت�اب 

ف�ي مث�ل ه�ذه المس�ألة المختل�ف فيه�ا،  ص�حيحولكنه لم ي�أت ب�دليل ، !! مخاطبة النجوم
وطالب من نفى نس�بة ه�ذا الكت�اب لل�رازي بال�دليل، وه�و خ�الف الم�نهج النب�وي ال�ذي 

إذ قال صلى هللا عليه وسلم في أكثر م�ن موق�ف لم�ن ي�دَّعي يجعل البينة على المدعي، 
إذا ك�ان فالذي يدعي أن هذا الكتاب من تأليف الرازي هو المطال�ب ، "ألك بينة؟"شيئا 

  .بأن يأتي بالدليل على ما يقولمتبعا للسنة حقيقة 
النظ�ر  لتحقي�ق ص�حة نس�بة الكت�اب للمؤل�ف م�نعند أهل الدراية ال بد اعلم أنه و

 : في اإلسناد والمتن
ع�روف الخ�ط، وأن بخ�ط كات�ب ثق�ة مهو أن توجد منه نسخة خطية فأما اإلسناد ف

  .عن طريق الثقات بالكتاب إلى المؤلف وأن يكون السند متصالسنده كاتبها يذكر 
 . عند المؤلف في كتبه الثابتة عنه وأما المتن فهو مقارنة محتوى الكتاب بما

 فإن وجد الباحث الثاني نسخة خطية م�ن ه�ذا الكت�اب تثب�ت ص�حة س�نده للمؤل�ف
كتفس�يره الكبي�ر الش�هير للق�رآن  ،الثابت عن�ه م�ن مؤلفات�همن مقارنة محتواه ب لهال بد ف

من قرأ في هذا التفسير وقرأ النبذ المنقولة من كتاب السر المكتوم فإنه يج�زم والكريم، 
، إال إن ثب�ت أن�ه عمل�ه ف�ي بأن مثل هذا الكتاب ال يمكن أن يكون لصاحب هذا التفسير

كت�اب يُق�ال مثل�ه ف�ي س�ائر الكت�ب وم�ا قي�ل هن�ا ف�ي ه�ذا ال .بع�د ذل�ك الصغر وتاب منه
  .المنسوبة له

ألنه ال معنى للشرك إال "في تفسيره قوله  الرازيفخر الدين اإلمام  ومن كالم
ا يُْشِرُكوَن أي سبحانه من أن "وقولُه ". أن يتخذ اإلنسان مع هللا معبوداً  ُسْبَحانَهُ َعمَّ

كونه مسجوداً له وأن يكون له شريك في  يكون له شريك في األمر والتكليف
وهو أن  [...ه قولُ و". وأن يكون له شريك في وجوب نهاية التعظيم واإلجالل ومعبوداً 

يشتغل اإلنسان بعبادة هللا تعالى على سبيل اإلخالص ويتبرأ عن عبادة غير هللا تعالى 
خالص فهو المراد من قوله تعالى بالكلية، فأما اشتغاله بعبادة هللا تعالى على سبيل اإل

َ ُمْخلِصاً " ِ "، وأما براءته من عبادة غير هللا تعالى فهو المراد بقوله "فَاْعبُِد هللاَّ أَال ِلَّ
يُن اْلَخالِصُ  يدل على أنه  "إيّـاك نعبد"[ه قولُ و]. يفيد الحصر "أال ل"، ألن قوله "الدِّ

إيّـاك نعبد "ال معبود إال هللا، ومتى كان األمر كذلك ثبت أنه ال إله إال هللا، فقوله 
كل من اتخذ ل شريكا فإنه ال بد "وقولُه . ]يدل على التوحيد المحض "وإيّـاك نستعين
دما على عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه، إما طلباً لنفعه أو هرباً وأن يكون مقْ 

من ضرره، وأما الذين أصروا على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء واألضداد ولم 
ورغبتهم  وخوفهم من هللا هللافي  ولم يلتفتوا إلى غير هللا فكان رجاؤهم يعبدوا إال هللا

 ". ، ولم يستعينوا إال بالفال جرم لم يعبدوا إال هللا ورهبتهم من هللا في هللا
 المظن�ونوهذه النصوص من كالم الرازي ذكرتها في كتاب عقائ�د األش�اعرة، و

ن يبدو أنه ال يهمه التفكر ف�ي م�دى انس�جام ولكأن يكون الباحث الثاني قد وقف عليها، 
في الكتاب المنسوب لل�رازي م�ع م�ا ثب�ت م�ن كالم�ه، وأن ال�ذي يهم�ه التي الشركيات 
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، !ب�أي طري�ق هو الحكم على هذا اإلمام الكبير بالش�رك وإخراُج�ه م�ن المل�ة المحمدي�ة
ة مث�ل وليتنا ن�درك خط�ور!!. وربما يستجيز هذا ليستريح من أحد خصومه األشاعرة 

 . هذا األمر الجسيم
 وينس�ون التحق�قم�ن الكت�ب وههنا مسألة هامة يغفل عنه�ا م�ن يش�تغلون ب�الجمع 

ق�د يك�ون أص�ل الكت�اب ثابت�ا ع�ن المؤل�ف والنس�خة  ه، ه�ي أن�من نسبة الكتاب للمؤلف
الموجودة منه غير ثابتة، بحي�ث وقع�ت نس�خته بي�د أف�اك أث�يم ف�زاد فيه�ا ونق�ص وغيَّ�ر 

 ".فاتقوا هللا يا أولي األلباب. "سخة األصليةوأتلف الن وبدل
 إثبات عدد من العلم�اء الس�م ذل�ك الكت�اب ف�ي ترجم�ة الفخ�ر ال�رازيوأما مسألة 

فق��د يك��ون ف��ي ه��ذا دالل��ة عل��ى ثب��وت نس��بة أص��ل الكت��اب دون النس��خة الت��ي اش��تهرت 
ظ��اهرة ل��ى ش��ركيات بع��ده، وإال فكي��ف يثب��ت العلم��اء األع��الم نس��بة كت��اب مش��تمل ع

منهم اب�ن كثي�ر ف�ي البداي�ة والنهاي�ة واب�ن خلك�ان و !!ويثنون على المؤلف ؟ؤلف ما لم
وعم�ر ب�ن مظف�ر ال�وردي ف�ي طبق�ات الش�افعية وابن قاضي ش�هبة في وفيات األعيان 

وق�د ، ف�ي ذل�ك الكت�اب ن الش�ركيات الت�ي، وهذا دليل على براءة ال�رازي م�في تاريخه
ا هذا الكت�اب ف�ي ض�من مؤلفات�ه ع�ن أن ه�ذا ذكرووبأن جماعة ترجموا له  القائلغفَل 

اتهام لهم بالسكوت عن الشركيات إذا كانوا يعلمون ما في�ه، وبالغفل�ة الش�ديدة إذا ك�انوا 
وأثنوا عل�ى  العلماء الذين أثبتوا نسبتهأولئك اتهام وكل ما يؤدي إلى ال يعلمون ما فيه، 

م�ا ي�ؤدي إل�ى اته�امهم ك�ل وكذا  باطل، الشرك وترويج الشركياتأنهم يؤيدون ب همؤلف
بأنهم على درجة من الغفلة بحيث يثنون على كت�ب الش�رك ومؤلفيه�ا وه�م ال يعلم�ون، 

   .وأهل يقظة وتنبهألنهم أهل تقوى وورع، وحاشاهم من ذلك، 
 ونس�يج ،عص�ره فري�د: "ة ال�رازي ف�ي َوفَيَ�ات األعي�انقال ابن خلكان في ترجم�

 المفي�دة التص�انيف ل�ه األوائل، وعلم والمعقوالت الكالم علم في زمانه أهل فاق وحده،
 كتب�ه وك�ل، المكت�وم الس�ر الطلسمات وفي ،الكريم القرآن تفسير منها، عديدة فنون في

 وك�ان جم�ي،عوال العرب�ي باللس�انين ويع�ظ البيض�اء، الي�د ال�وعظ ف�ي ل�ه وك�ان ممتعة،
 أرب�اب ه�راة ن�ةبمدي مجلس�ه يحض�ر وك�ان البك�اء، ويكثر الوعظ حال في الوجدُ  يلحقه

 خل�ق بس�ببه ورج�ع إجاب�ة، بأحس�ن س�ائل كل يجيب وهو ويسألونه والمقاالت المذاهب
 ش��يخ به��راة يلق��ب وك��ان الس��نة، أه��ل م��ذهب إل��ى وغي��رهم الكرامي��ة الطائف��ة م��ن كثي��ر

 ل�ه ورأي�ت األقط�ار، م�ن الرحال إليه شدوتُ  البالد من يقصدونه العلماء وكان، اإلسالم
 ".العقيدة حسن على تدل تالمذته أحد على موته مرض في أمالها وصية

 م��ن جماع��ة وب��ين بين��ه وج��رت: "ق��ال اب��ن قاض��ي ش��هبة ف��ي طبق��ات الش��افعيةو
 مجلس��ه ف��ي م��نهم ين��ال وك��ان ،وآذاه��م بس��ببهم وأوذي ،وف��تن مخاص��مات الكرامي��ة
 الش��مس مخاطب��ة ف��ي المكت��وم الس��ر كت��اب قي��ل م��ا عل��ى تص��انيفه وم��ن، من��ه وين��الون
 ".مصنفاته من يكون أن أنكر من ومنهم ،يعتقده من طريقة على والنجوم

كت�ب الت�راث، غي�ره م�ن ببه�ذا الكت�اب ود أن يكون للكرامية يد في العب�ث عُ بْ فال يَ 
، وال�رازي عل�ى لكي�د بخص�ومهمم�ن أج�ل اا، ه�وخاصة في كتب العقيدة أو ما يتصل ب

  .وجه الخصوص
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 ع�نلحافظ العراق�ي وغي�ره هذا وقد نقل جماعة ممن صنفوا في علوم الحديث كا
 ب�اب ف�ي الح�ديث وض�ع ج�واز إل�ى ذه�ب الكرامية بعض أن السمعاني بكر أبي اإلمام

، وم��ن تأم��ل ف��ي ه��ذا عل��م أن مث��ل ه��ؤالء ال يُس��تغرب م��نهم أن  والترهي��ب الترغي��ب
  .يتقربوا إلى هللا تعالى بالعبث في كتب التراث في نصرة مذهبهم

ن تفس��ير اإلم�ام فخ��ر ال�دين ال��رازي المت��وفى وأود أن أذك�ر ه��ذا ال�نص الب��ديع م�
: المنص�فون ويعرف�وا ق�در ه�ذا اإلم�ام، ق�ال رحم�ه هللافي�ه رحم�ه هللا ليتأم�ل  606سنة 

 ف�ي تع�الى هللا كت�اب م�ن كثيرة آيات عليهم قرأت الفقهاء مقلدة من جماعة شاهدت قد"
 يلتفت�وا ول�م ي�اتاآل تل�ك يقبلوا فلم اآليات، تلك بخالف مذاهبهم وكانت المسائل، بعض
 م�ع اآلي�ات ه�ذه بظ�واهر العم�ل يمك�ن كيف يعني كالمتعجب، إلي ينظرون وبقوا إليها

 ال�داء ه�ذا وج�دتَ  التأم�ل ح�ق تأملتَ  ولو ،!؟ خالفها على وردت سلفنا عن الرواية أن
 ". الدنيا أهل من األكثرين عروق في سارياً 

 
 :ـ الوقفة السادسة والثالثون

نق��ل الباح��ث أن اب��ن حج��ر ق��ال ف��ي لس��ان [: أن��ي قل��ت عن��يالباح��ث الث��اني  نق��ل
أوص��ى بوص��ية ت��دل عل��ى أن��ه حّس��ن "المي��زان ف��ي آخ��ر ترجم��ة فخ��ر ال��دين ال��رازي 

، لكن م�ا العم�ل؟ د وقع في قلبي من هذه الكلمة شيء، واستبعدتها جداً وق!!!.  "اعتقاده
، !!!ف�ة المش�وهة وليس أمام الباحث من لسان المي�زان إال ه�ذه الطبع�ة الس�قيمة المحر

، بعناي�ة الش�يخ م ظهرت طبعة حسنة قيمة م�ن اللس�ان، محقق�ة عل�ى ع�دة نس�خ خطي�ةث
، وتب�ين منه�ا أن تل�ك الكلم�ة ليس�ت ف�ي ش�يء م�ن النس�خ الفتاح أبو غدة رحم�ه هللا عبد

 ].الخطية
، ل�يس بص�حيح "ليست ف�ي ش�يء م�ن النس�خ"قوله [: ثم علق الباحث الثاني فقال

 . ]ة مكتبة بديع الدين شاه بباكستانفقد وجدتها في نسخ
 :أقول

ن النس�خ الت�ي حق�ق عليه�ا الش�يخ عب�د فِم�مسألة النسخ الموثقة في غاية األهمية، 
المي��زان ث��الث نس��خ نفيس��ة، ول��يس فيه��ا ه��ذا الق��ول  الفت��اح أب��و غ��دة رحم��ه هللا لس��انَ 

"� ي�ه إش�ارة ، ال�ذي ف"حُس�ن اعتق�اُده"، أو "هن اعتق�ادَ أوصى بوصية ت�دل عل�ى أن�ه حسَّ
  .حسن المعتقد قبلُ من إلى أنه لم يكن 

ف��ي بع�ض النس��خ الخطي�ة الت��ي ل�م تح��ظ بالعناي�ة ف��ي ض�بط الكتاب��ة ق��د يق�ع ه�ذا و
أخط�اء وإلحاق�ات ليس�ت م�ن المتقن�ين والمقابلة والقراءة على المؤل�ف أو أح�د العلم�اء 

لنس�خة الت�ي ألن الناسخ إذا لم يك�ن م�ن أه�ل العل�م فق�د يج�د ف�ي حاش�ية اأصل النسخة، 
ينقل منها تعليقا لقارئ من قرائها دون عالمة اإللحاق فيظن�ه إلحاق�ا فيدخل�ه ف�ي ص�لب 

ما ل�م ت�أت ه�ذه الزي�ادة فال يمكن قبولها ، من هذا الباب ت تلك الكلمةوربما كانالنص، 
  .موثقة بالتوثيق العلمي متقنةفي نسخة 
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 :ـ الوقفة السابعة والثالثون
ادعى أن من يطعن في مذهب األش�اعرة بس�بب ج�رح : "يقال الباحث الثاني عن

ثم أورد أس�ماء  ،!بعض علمائه هو كمن يطعن في الحنابلة بسبب جرح بعض علمائهم
ألن جرح علماء الحديث وأهل الس�نة !! وهذا من غرائب اإللزامات  ،حنابلة تُكلِّم فيهم

ا ألج�ل انحراف�ه ع�ن وإنم� ،!لهذا الراوي الحنبل�ي أو ذاك ل�يس ألج�ل مذهب�ه واعتق�اده 
فإنه بس�بب  ،وهذا بخالف جرحهم لألشاعرة ،فتأمل ،منهجهم إما في اعتقاده أو سلوكه

 ."كما فعلوا مع اآلمدي والرازي ،وكالمياتهم المذمومة عقيدتهم المنحرفة
 :أقول
ألن جرح علم�اء الح�ديث وأه�ل الس�نة له�ذا ال�راوي الحنبل�ي أو ذاك ل�يس "قوله 

" وإنما ألجل انحرافه عن م�نهجهم إم�ا ف�ي اعتق�اده أو س�لوكه ،! ألجل مذهبه واعتقاده
فيه تناقض، فهو يرى أن جرح علماء الح�ديث ل�بعض ال�رواة م�ن الحنابل�ة ل�يس ألج�ل 

ولع��ل ه��ذا م��ن قبي��ل . االعتق��اد ث��م يق��ول إن��ه ألج��ل االنح��راف ف��ي االعتق��اد أو الس��لوك
 . الوهم

ش��يء م��ن الج��رح أنه��م إنم��ا ل��يس الم��راد م��ن ذك��ر بع��ض الحنابل��ة ال��ذين ن��الهم 
ـ عن�د م�ن ُجرحوا بسبب عقي�دتهم المنحرف�ة، ل�يس ه�ذا ه�و وج�هَ الش�به، ولك�ن الم�راد 

أن تج���ريح بع���ض األش���اعرة ال يعن���ي أن ك���ل األش���اعرة أو جله���م ـ���  يفه���م الس���ياق
مجروح����ون، كم����ا أن تج����ريح بع����ض الحنابل����ة ال يعن����ي أن ك����ل الحنابل����ة أو جله����م 

 العقي�دة ب�انحالل تهميُ� وك�ان الم�ذهب يش�افع ك�ان ، والشهاب الس�هرورديمجروحون
 !!.؟ والتعطيل العقيدة بانحالل، فهل كل الشافعية أو جلهم متهمون والتعطيل

ح علماء الحديث وأهل السنة لهذا الراوي الحنبل�ي ألن جرْ "قول الباحث الثاني ـ 
ال�ذين غي�ر ص�حيح، وه�ذه أس�ماء بع�ض الحنابل�ة " أو ذاك ليس ألجل مذهب�ه واعتق�اده

 :أو به وبغيره جرحوا بسبب االعتقاد
 البغ��دادي عل��ي ب��ن هللا عبي��د: "ق��ال ال��ذهبي ف��ي المي��زان واب��ن حج��ر ف��ي اللس��ان

 ".يتفلس�ف وك�ان، الس�ماع وتزوي�ر بالك�ذب اتهم ،بثقة ليس ،المارستانية بابن المشهور
 لم عمن والنقل الرواية وسعة الحفظ وادعى: "فقال الدبيثي بنا ذكره: [وقال ابن حجر

 الج�رأة م�ن في�ه وك�ان ،فيه القول ساءةإو وتكذيبه بجرحه الناس ألسن فانطلقت ،يدركه
 م�ن ش�يخ ع�ن روى ن�هأ بلغ�ه الج�وزي ب�نا نأ وبلغني ،يوصف ال ما قدامواإل والنهمة

 ف�إذا ،ب�ه ف�أخبره مولده عن فسأله ،منه السماع فادعى وسأله حضرهأف ،قديمٍ  بغداد أهل
 عل�ى طباق�ا لح�قأو" :النج�ار ب�نا وق�ال ".كذب�ه فظه�ر ،الشيخ ذلك موت بعد لدوُ  قد به

  "].مجهولة بخطوط الكتب
 يالزاغ�ون ب�نا هللا عبيد بن يعل: "وابن حجر في اللسان قال الذهبي في الميزان

 لكون���ه به���ا عوهب���دَّ  ،المعتزل���ة بح���وث م���ن أش���ياء فيه���ا تص���انيفي، ل���ه الحنبل��� الفقي���ه
 ".نصرها

 الوف��اء أب��و عقي��ل، ب��ن يعل��: "واب��ن حج��ر ف��ي اللس��ان ق��ال ال��ذهبي ف��ي المي��زان
 ك��ان: "ث��م ق��ال اب��ن حج��ر ".ب��دع ع��دة ف��ي المعتزل��ة وواف��ق الس��لف، خ��الفي، الحنبل��

413



145 
 

 ال��رد ف��ي ص��نف ث��م ،توبت��ه وص��حت ذل��ك ع��ن ت��اب أن��ه نفس��ه عل��ى ش��هدأ ث��م معتزلي��ا
 . لكن هذا قد تاب من ذلك ".عليهم

 البغ�دادي الحس�ين ب�ن ص�دقة": واب�ن حج�ر ف�ي اللس�ان قال ال�ذهبي ف�ي المي�زان
 المن�تظم ف�ياب�ن الج�وزي  ذك�ره: [حج�رث�م ق�ال اب�ن  ."االعتق�اد س�يئ، الناسخ يالحنبل
 ،عقيدت�ه س�وء عل�ى ي�دل م�ا لس�انه فلت�ات ف�ي يظه�ر ك�ان ن�هأ الإ ،وأفت�ى ن�اظر" :فقال

 م�ذهب ل�ىإ يمي�ل ت�ارة فك�ان ،ذل�ك عل�ى من�ه يعث�ر يجالس�ه م�ن فك�ل ،ينضبط ال وكان
 ول��م هجرت��ه ه��ذا عل��ى من��ه عث��وري كث��ر ولم��ا، الق��در عل��ى يعت��رض ت��ارةو ،الفالس��فة

 ،عن�ه قل�تنُ  أش�ياء ف�ي عن�ه وذبَّ  ،جي�دة ترجم�ة النج�ار ب�نا ل�ه ذك�ر وقد ".عليه أصلِّ 
  .]الجوزي ابن به ثلبه ما بعض ىووهَّ 

 الفقي�ه الرف�اء، الحس�ين ب�ن عل�ي ب�ن إس�ماعيل[: المي�زانلسان في ابن حجر قال 
 س�ماه كتاب�ا ص�نف أن�ه ي�ذكر العلم�اء م�ن به أثق من سمعت" :النجار بنا قال ،الحنبلي

 ،وأمثالهم��ا وأرس��طاطاليسَ  مسَ رْ كهُ�� حكم��اء ك��انوا أنه��م في��ه ي��ذكر ،األنبي��اء ن��واميس
 أه��ل عل��ى الح��ط كثي��ر وك��ان". أثبت��ه وال أنك��ره فم��ا تالمذت��ه بع��ض ذل��ك ع��ن وس��ألت
 ].اآلم�دي للس�يف ذك�ره م�ع ه�ذا كتاب�ه ف�ي ل�ذكره المؤل�ف ت�رك م�ن والعجب ،الحديث

ب منه هو اإلمام الذهبي   . فتيقظ!! والمؤلف المتعجَّ
 المع�روف جعف�ر أب�و عم�ر ب�ن أحمد بن محمد[: الميزانلسان في  ابن حجرقال 

 بأص�بهان الحنبل�ي هللا عب�د أب�ا ش�يخنا عن�ه سألت :النجار بنا قال ي،األصبهان بخالويه
 "].المجسمة الغالة الحنابلة من كان" :فقال

فه��ل ي��رى الباح��ث الث��اني أن فقه��اء الم��ذهب الحنبل��ي مجروح��ون ف��ي م��وازين 
أو يقب��ل أن يك��ون مم��ن !! ؟بس��بب م��ا ف��ي ه��ؤالء م��ن ج��رح علم��اء الج��رح والتع��ديل 

 !.يزنون بميزانين ويكيلون بمكيالين ؟
 

 :ـ الوقفة الثامنة والثالثون
ث�م  ".ةمثال�ه الب�ن بط�وأز الك�وثري لْم� ـلألسف  ـ دَ ردَّ : "قال الباحث الثاني عني

 تهام��اتاالال��رد عل��ى  أن فيه��اوأش��ار إل��ى إح��دى الرس��ائل الت��ي كتبه��ا بع��ض المش��ايخ 
 . البن بطةالموجهة 

 :أقول
بما قلته ف�ي اب�ن بط�ة من تخيالته المجانبة للحقيقة، فال عالقة للكوثري  هذاقوله 

تكل�م ف�ي ك�ان ق�د إن  وأنا لم أقرأ له شيئا في هذا وال أع�رفال من قريب وال من بعيد، 
 .هذا الرجل أو ال؟

بنفس�ه ال يليق بطالب العلم اإلحالة على كتب الناس وأبحاثهم، والواج�ب أن يق�رأ 
ويستفيد ويأتي هو بالحجة، فإن أتى بالصواب سلـَّم ل�ه أه�ل اإلنص�اف، وإن أت�ى بغي�ر 

  .ذلك فهو يتحمل مسؤولية ما يقول
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 هللا ب�نَ  عبي�دَ ن الحنابل�ة المج�روحين عقائ�د األش�اعرة م�كتاب كنت قد ذكرت في 
وق�د وقف�ت الب�ن بط�ة "اب�ن حج�ر  وق�ولَ ه�ـ 387بطة العكبري المتوفى س�نة  بنِ  محمدِ 

كل�م هللا "ح�ديث كما ذكرت رواي�ة اب�ن بط�ة ل. "على أمر استعظمته واقشعر جلدي منه
تعالى موسى يوم كلمه وعليه جبة صوف وكساء صوف ونع�الن م�ن جل�د حم�ار غي�ر 

 ثم ذكرت تعلي�ق. "أنا هللا: قال. ؟ من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة: قالذكي، ف
: وقل�ت ."وهللا أعل�م بغيب�ه! ؟ وما أدري ما أقول في ابن بطة بعد ه�ذا" ابن حجر بقوله

وهذا يعني أن ابن بط�ة ربم�ا وض�ع ه�ذه الزي�ادة وأدرجه�ا ف�ي الح�ديث، وه�ي موافق�ة 
  .لتشبيهلمشربه الذي فيه ميل للتجسيم وا

اطلع�ت عل�ى الرس�الة المش�ار إليه�ا م�ن الباح��ث الث�اني لعل�ي أج�د فيه�ا ش�يئا م��ن 
  .على غير مليءإحالة تبين أنها  يهابعد االطالع علالعلم، و

الح��ديث ق��ـد رواه م��ع اب��ن بط��ة جماع��ة م��ن الحف��اظ [ :المح��ال علي��هق��ال الش��يخ 
ع�ـن الحس�ـن  حم�ـد الص�ـفارعـن إسماعـيل ب�ـن م فقـد رواه ابـن بطـة ،والعلماء غيره

عن عبد  عـن عبد هللا بـن الحـارث عـن حمـيد األعرج عن خلـف بن خلـيفة بـن عرفة
ع�الى كل�ـم هللا ت: "صلى هللا عليه وسلم قال النبي: قال رضي هللا عنه أنههللا بن مسعود 

وق�د رواه البيهق�ي . الح�ـديث "....، وكساء صوف وعليه جبة صوف موسى يوم كلمـه
عن جماع�ة م�ن ش�يوخه ع�ن إس�ماعيل ب�ن محم�د الص�فار وه�و  األسماء والصفات في

ج�زء الحس�ن ب�ن عرف�ة الع�ـبدي المش�هور  ف�ي وهـذا الحديـث كذلـك ،شيخ ابن بطة به
وهو ج�ـزء م�ـتواتر ع�ن الحس�ـن ب�ـن  ،بديلبسنده الذي ذكره ابن بطة دون تغيير وال ت

ع�ن عل�ي ب�ن حج�ر ع�ن  س�ننه ف�ي ك�ـما رواه الترم�ذي ،خلـق ابن بطةقـبل أن يُ  عرفة
فق�ـد  ، وم�ـع ه�ـذاعلي األعرجبحـميد بن  لٌّ عَ حديث مُ  وهذا الحديث ،خلف بن خليفة به
  ].من طريق خلف بن خليفة به حينمستدركه على الصحي رواه الحـاكم في

إذ ال ، بعي�د ع�ن الص�وابكالم الشيخ المحال عليه في تخريج هذا الحديث : أقول
بالزيادة عما ُروي ب�دونها، وه�ذا يجع�ل بحث�ه بعي�دا ك�ل البع�د ع�ن  لمرويَّ لمتن ايميز ا

 . إدراك السبب الذي من أجله يُوجه االتهام فيه البن بطة
 : ُروي بدون الزيادة التي في آخره وُروي بالزيادةهذا الحديث 

والبزار الترمذي في السنن والتفسير وسعيد بن منصور رواه فأما بدون الزيادة ف
والعقيل�ي ف�ي الض�عفاء وأبو يعلى وابن جري�ر ف�ي تفس�يره وعبد هللا بن أحمد في السنة 

 ع�ن الح�ارث ب�ن هللا عبد عن األعرج حميد عن خليفة بن خلفوالحاكم من طرق عن 
 الس�الم علي�ه موس�ى هللا كل�م ي�وم" :ق�الأن�ه  وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسعود ابن
 جل�د م�ن ونع�الن ص�وف وكمة صوف وسراويل صوف وكساء صوف جبة عليه كان

، ول�يس ه�و حمي�دا األع�رج حمي�د األع�رج ك�وفي ض�عيف مت�روك[ ".ذكي غير حمار
  ].الثقة المكي

يل م الس�راوبه بحروفه وقدَّ عن خلف بن خليفة في جزئه ورواه الحسن بن عرفة 
 .على الكساء
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مخل�د  بنِ  علي الجصاص ومحمدِ  بنِ  اآلجري في الشريعة عن الحسنِ رواه كذا و
ورواه البيهقي في األسماء والصفات ع�ن جماع�ة م�نهم أب�و عل�ي الروذب�اري  ،العطار

 .عن الحسن بن عرفة به ، ثالثتهمعن إسماعيل بن محمد الصفار
 عبي�د ب�ن يعل� أنبأن�ا: عات ق�الرواه ابن الجوزي ف�ي الموض�وأما بالزيادة فقد و

 بط�ة ب�نا هللا عب�د أب�و أنبأن�ا :ق�ال يالبس�ر ب�نا أحم�د ب�ن يعل� أنبأنا :قال الزاغونى هللا
 خل�ف ح�دثنا :ق�ال عرف�ة ب�ن الحس�ن ح�دثنا :قال الصفار محمد بن إسماعيل حدثنا :قال
 ه�ذه م�ن يكلمن�ي يال�ذ العبران�ي ذا من: فقال"وهي بزيادة في آخره،  فذكره. فةخلي بن

  ".هللا أنا :قال .؟ الشجرة
ح�دثنا إس�ماعيل ب�ن محم�د الص�فار وأب�و : هو في اإلبانة الكبرى البن بطة، قالو

الحس�ن ب�ن [ .ب�ه. ح�دثنا الحس�ن ب�ن عرف�ة: محمد الحسن بن علي بن زيد بن حميد قاال
، كم�ا 325علي بن زيد بن حميد روى أحاديث مستقيمة ت�دل عل�ى ص�دقه وم�ات س�نة 

  ].غدادفي تاريخ ب
الزي�ادة الت�ي ج�اءت الحديث بدون الزيادة التي في آخره ضعيف اإلسناد جدا، وف

 أن�ا :قال .؟ الشجرة هذه من يكلمني يالذ العبراني ذا من: فقال"وهي الحديث آخر في 
 .موضوعة، وقد تفرد بها ابن بطة، وليس في السند من يُتهم بها غيرهمنكرة  "هللا

وقد وقفت الب�ن بط�ة عل�ى أم�ر اس�تعظمته : "ر يقولجعل ابَن حج هو الذيهذا و
 ."وهللا أعلم بغيبه! ؟ وما أدري ما أقول في ابن بطة بعد هذا، واقشعر جلدي منه

ل الباحث الث�اني فق�د أب�ان بكالم�ه ودفاع�ه ع�ن اب�ن بَ أما الشيخ المحال عليه من قِ 
ق�ـد رواه م�ع اب�ن "وقول�ه بعد عن إدراك وجه اتهامه به�ذه الرواي�ة، لبطة أنه بعيد كل ا

لحقيق��ة، ألنه��م رووه ب��دون ل ق��ول مخ��الف" بط��ة جماع��ة م��ن الحف��اظ والعلم��اء غي��ره
وه�ـذا "وه�و م�تهم بالزي�ادة ال بأص�ل الح�ديث، وقول�ه الزيادة التي تفرد بها اب�ن بط�ة، 

جزء الحسن ب�ن عرف�ة بس�نده ال�ذي ذك�ره اب�ن بط�ة دون تغيي�ر وال  في الحديـث كذلـك
يق�ول  حقيقة كذلك، إذ ليس فيه الزيادة التي تفرد بها ابن بط�ة، فل�مَ خالف الهو ب" تبديل

، هل يريد أن يوهم القراء ب�أن رواي�ة الحس�ن !؟" دون تغيير وال تبديل"هنا هذا الشيخ 
بن عرفة ف�ي جزئ�ه ه�ي كم�ا رواه اب�ن بط�ة دون وق�وع أي تغيي�ر أو تب�ديل ف�ي ألف�اظ 

 .هللا أعلم، و، ال أدري!الرواية ؟
ه��ي أن اب��ن بط��ة ق��د تف��رد بتل��ك الزي��ادة المنك��رة الموض��وعة، وأن��ه  والخالص��ة

، أضعف ال�رواة ف�ي ذل�ك الس�ند، وأن�ه ه�و الم�تهم به�ا س�واء أك�ان ذل�ك عم�دا أو س�هوا
  .تذكرنا بما رواه مسلمة أهل الكتاب في تكليم هللا تعالى لموسى عليه السالم هيو

 
 :ـ الوقفة التاسعة والثالثون

ح��اول بتكل��ف أن يُثب��ت أن الج��ويني وابن��ه وال��رازي : "عن��يق��ال الباح��ث الث��اني 
 ،!ل��م يتحي��روا أو يتراجع��وا ع��ن مس��ائل ه��ي م��ن ص��ميم م��ذهب األش��اعرة  انيذوالهم��

وفيه اعت�رافهم ورج�وعهم ع�ن عل�م الك�الم  ،وأحيله إلى شرح الطحاوية البن أبي العز
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ي يفهمه�ا عج�ائز الذي أدى بهم إلى االعتق�ادات المخالف�ة لنص�وص الكت�اب والس�نة الت�
  ."نيسابور

 :أقول
محمد بن الحس�ن ب�ن محم�د المت�وفى س�نة  جعفر  والشيخ الصوفي أبهو ذاني الهمَ 

ق م�ا ك�ان وم�زَّ  ص�اح ب�الحيرةفادعى أنه س�أل إم�ام الح�رمين س�ؤاال هو الذي و ،531
 ، فإقحام اسمه مع الجويني وابنه وال�رازي ي�دلوال عالقة له بمن اتُّهموا بالحيرة عليه،

 .على عدم فهم تلك الحكاية أصال
فخ�ر وإم�ام الح�رمين الجويني وابن�ه ح حال هؤالء األئمة ال يحتاج لتكل�ف، ف�شرْ 

أي تراجع�وا ع�ن  وأف�ي مس�ائل العقي�دة تحي�روا أجد ما يدل على أنهم الرازي لم الدين 
ع�ن عل�م الك�الم ال�ذي أدى به�م إل�ى  رجع�واأنه�م  وال ،مذهب األش�اعرة ما فيم مسألة

ألن علم الكالم الذي كانوا علي�ه ل�م ي�ؤد ، عتقادات المخالفة لنصوص الكتاب والسنةاال
يش�تمل أص�ال، ولك�نهم رجع�وا ع�ن عل�م الك�الم ال�ذي  له�ا بهم إلى االعتقادات المخالف�ة

الت��ي ال تتوق��ف األدل��ة اإليماني��ة عليه��ا  الت��رف الفك��ريمس��ائل دقي��ق عل��ى الكثي��ر م��ن 
ف�ي غي�ره غني�ة إل�ى ض�ياع األوق�ات واألعم�ار فيم�ا  أصال، والتي يؤدي االشتغال به�ا

 . بطريق أقرب ووقت أقل عنه
أنهم رجعوا عن االشتغال بعلم الكالم،  فاعلمْ "ولذا فقد قلت في عقائد األشاعرة 

وتحسروا على الوقت الذي أضاعوه فيه، ولو أن أحدهم رجع عن عقيدة كان يعتقدها 
لعقيدة الالحقة، وهذا من أوجب الواجبات، وأنت ر من العقيدة السابقة وأرشد إلى الحذَّ 

تجد في كالمهم التحذير من علم الكالم والنهي عن االشتغال به، وال تجد التحذير من 
 ."عقائد األشاعرة وال من األخذ عن شيوخهم وال النهي عن قراءة كتبهم

 :نسبة الحيرة إلمام الحرمينتوضيح حول 
 وغي�ره الفقيه منصور أبي بن يحيى أخبرنا: مقال اإلمام الذهبي في تاريخ األسال

 :ق�ال أخب�ره الهم�ذاني الع�الء أبا الحافظ أن الرهاوي القادر عبد الحافظ عن كتابهم في
 ع�ن س�ئل وق�د الج�ويني المع�الي أب�ا س�معت: ق�ال الح�افظ الهم�ذاني جعف�ر أب�و أخبرني

 يتخ�بط جع�لو. ع�رش وال هللا ك�ان: فق�ال }اس�توى الع�رش عل�ى الرحمن{ تعالى قوله
 تري�د م�ا: فقال. ؟ حيلة من للضرورات فهل ليه،إ أشرت ما علمنا قد: فقلت الكالم، في

 أن قب�ل إال رب�اه ي�ا ق�ط ع�ارف ق�ال م�ا: فقل�ت. ؟اإلش�ارات به�ذه تعني وما ؟القول بهذا
 له�ذا فه�ل،  ـ الف�وق يقص�د ـ يس�رة وال يمن�ة يلتفت ال دٌ قصْ  باطنه من قام لسانه يتحرك
 وبك�ى ،وبكي�تُ  .والتح�ت الفوق من نتخلص انفنبئ ،؟حيلة من عندك ريالضرو القصد
 وص�ارت علي�ه، ك�ان م�ا قوخ�رَّ  ،ب�الحيرة وص�اح السرير، على بكمه فضرب الخلق،
 والدهش��ة الحي��رة الحي��رة حبيب��ي، ي��ا" بِ  إال يجبن��ي ول��م ،ون��زل المس��جد، ف��ي قيام��ة

  .الهمذاني رنيحي: يقول سمعناه: يقولون أصحابه ذلك عدب فسمعت. "الدهشة
إذ ال داع�ي إلم�ام : الوضع الئحة على هذه الحكاية من كل جانبالنكارة وقرائن 

أن يتخ�بط ف�ي } اس�توى الع�رش عل�ى ال�رحمن{أشعري كبير إذا سئل عن قوله تع�الى 
فم�ن " ك�ان هللا وال ع�رش"الجواب، وإذا بدأ الجواب بما أجمع عليه السلف وهو قول�ه 
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، "خل�ق الع�رش واس�توى علي�ه بع�د أن ل�م يك�ن مس�تويا علي�ه ث�م"السهل أن يتمم بقول�ه 
أن يبك�ي، وال داع�ي إل�ى إذا سأل أبو جعفر الهمذاني اإلماَم س�ؤاال ف�ال داع�ي للس�ائل و

ع�ن القص�د المنبع�ث اإلم�ام أن يبك�وا، وإذا س�ئل إل�ى للحاضرين الذين سمعوا الس�ؤال 
بأن هللا تعالى اس�توى سبب عن المن قلب الداعي إلى جهة الفوق فمن السهل أن يجيب 

وال داع�ي على العرش والعرش فوقنا واس�تواؤه علي�ه ل�يس اس�تواء جس�م عل�ى جس�م، 
  !!.للصياح بالحيرة وتخريق ما عليه من الثياب 

ك�ان أوَ "على هذه الحكاي�ة بقول�ه رحمه هللا تعالى هذا وقد علق تاج الدين السبكي 
 . "؟ دث نفسه بفوقية الجسميةإن العارف ال يح: اإلمام عاجزاً أن يقول له

ومن قرأ كالم�ه ف�ي كتب�ه ، حظا وافرا والبالغة الفصاحة من وتيأُ إمام الحرمين 
زا الفقهية واألص�ولية كنهاي�ة المطل�ب والبره�ان وغي�اث األم�م وج�د أس�لوبا عالي�ا مميَّ�

 أح�وال حكاي�ة ف�ي ش�رع إذاك�ان ومختلفا عن كل ما يقرؤه ف�ي كت�ب الفق�ه واألص�ول، 
 كب��راء م��ن ك��انأب��و جعف��ر الهم��ذاني ، والحاض��رين أبك��ىو قل��وب م��ع هللا بك��ىأه��ل ال

 ،س��يرالال��ذهبي ف��ي  كم��ا ذك��ره العربي��ة ع��رفي ال وك��ان ق��د دخ��ل بغ��داد وه��و الص��وفية
إال بص�عوبة  إم�ام الح�رمين ك�الم مُ فمهما تعلم م�ن العربي�ة بع�د ذل�ك ف�ال يُتوق�ع من�ه فْه�

م��ن عل��وم اللغ��ة  ان عل��ى درج��ة كبي��رةك��إال م��ن  هبالغ��ة، كي��ف وال يرق��ى لفه��م كالم��
دقي�ق ع�ال بك�الم لذا فالمتوقع أن يك�ون إم�ام الح�رمين ق�د تكل�م ف�ي الج�واب ، والبالغة

ال���ذي أدركت���ه غفل���ة الص���وفي بك���ى وأبك���ى الحاض���رين، ول���م يفه���م من���ه أب���و جعف���ر ف
فبك��ى  ت��أثر بالح��ال ال��ذي أص��اب الن��اسَ  ولعل��ه ،إال أن��ه تخ��بط ف��ي الج��وابالص��الحين 

ول�و ك�ان الهم�ذاني معروف�ا  .، ثم تراءى له صياغة الواقعة بما ارتسم في خيالهلبكائهم
من اختالقه، ولك�ن ال�ذي يتص�ور تص�وفه وقل�ة علم�ه باللغ�ة الحكاية بالكذب لقلت هذه 

  .أن يلتمس له العذر على قدر اإلمكان ال بدف
لش�ك وقوع بعض علماء األشاعرة في الحي�رة واالباحث الثاني في مسألة أحال ـ 

فيه اعت�رافهم ورج�وعهم ع�ن عل�م الك�الم وزعم أن بن أبي العز شرح الطحاوية الإلى 
الذي أدى بهم إلى االعتق�ادات المخالف�ة لنص�وص الكت�اب والس�نة الت�ي يفهمه�ا عج�ائز 

به�ذه مم�ا يتعل�ق  فيه وجدتهوهذا ما  وال بد من الرجوع لكالم ابن أبي العز، ،!نيسابور
 :المسألة مع الجواب عليه

 واق�ف زمان�ه أه�ل أفض�ل اآلمدي" :قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية
ففي المسائل الكالمي�ة مس�ائل يق�ف وهذا ليس مما نحن فيه، ". حائر الكبار المسائل في

وهي من فضول الكالم، وليست مما ينبني عليها اإليم�ان العقل ويحتار في الحكم فيها، 
 .اإليمانية االعتقاديةليس من الحيرة في المسائل  هذاف ذاولباألصول االعتقادية، 

 الوق��ف إل��ى أم��ره آخ��ر انته��ى هللا رحم��ه الغزال��ي وك��ذلك" :ق��ال اب��ن أب��ي الع��زو
 أحادي��ث عل��ى وأقب��ل الط��رق تل��ك ع��ن أع��رض ث��م الكالمي��ة، المس��ائل ف��ي والحي��رة
 . سابقهكهذا الكالم في و". وسلم عليه هللا صلى الرسول
 كتاب�ه ف�ي ق�ال ال�رازي عم�ر ب�ن محم�د هللا عب�د أب�و وكذلك[ :قال ابن أبي العزو

 فم�ا الفلس�فية، والمن�اهج الكالمي�ة، الط�رق تأمل�ت لق�د" :الل�ذات أقس�ام ف�ي ص�نفه الذي
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 وم��ن الق��رآن، طريق��ة الط��رق أق��رب ورأي��ت غل��يال، ت��روي وال عل��يال، تش��في رأيته��ا
  .والكالم في هذا كسابقه .]"معرفتي مثل عرف تجربتي مثل جرب

 الك��ريم عب��د ب��ن محم��د هللا عب��د أب��و الش��يخ ق��ال وك��ذلك" :ق��ال اب��ن أب��ي الع��زو
والك�الم ف�ي ه�ذا ". والن�دم الحي�رة إال والمتكلم�ين الفالس�فة عند يجد لم إنه الشهرستاني

 . كسابقه
 تش�تغلوا ال أص�حابنا ي�ا" الج�ويني المع�الي أب�و ق�ال وك�ذلك[ :قال ابن أبي الع�زو
 لق�د" موت�ه عن�د وقال. "به اشتغلت ما بلغ ما إلى بي يبلغ مالكال أن عرفت فلو بالكالم،
 عن�ه، نه�وني ال�ذي ف�ي ودخل�ت وعلومهم، اإلسالم أهل وخليت الخضم، البحر خضت
 عقي�دة عل�ى أم�وت أن�ذاوه الج�ويني، الب�ن فالويل برحمته ربي يتداركني لم فإن واآلن

وه�ذا ل�يس م�ن . كسابقهوالكالم في هذا  .]"نيسابور عجائز عقيدة على" قال أو ،"أمي
، ولكن�ه تح�ذير م�ن إض�اعة العم�ر ف�ي تحص�يل األصول اإليمانية أو أدلته�االحيرة في 

علم الكالم، وهو الذي يشتمل على الكثير م�ن المس�ائل الت�ي ال تتوق�ف األدل�ة اإليماني�ة 
عليها أصال، والتي يؤدي االشتغال بها إل�ى ض�ياع األوق�ات واألعم�ار فيم�ا ف�ي غي�ره 

 . ه بطريق أقرب ووقت أقلغنية عن
 :ق�ال اب�ن أب�ي الع�زأص�ل ال�دين فق�د ب م�ا يتعل�قأما فيما يتصل بالحيرة والش�ك في

 ال��رازي ال��دين فخ��ر تالم��ذة أج��لِّ  م��ن وك��ان الخسروش��اهي ال��دين ش��مس ق��ال وك��ذلك"
 .المس�لمون يعتق�ده م�ا :ق�الف .؟ تعتق�د م�ا :ل�ه ق�ال ،يوما عليه دخل وقد الفضالء لبعض

 ه�ذه، عل�ى هللا ش�كرا :فق�ال .نع�م: فق�ال .؟ به مستيقن لذلك الصدر نشرحم وأنت :فقال
 وبك�ى .أعتق�د م�ا أدري م�ا وهللا أعتق�د، م�ا أدري م�ا وهللا أعتقد، ما أدري ما وهللا لكني
  ."لحيته أخضل حتى

أثن��ى علي��ه وق��د ، 652المت��وفى س��نة عب��د الحمي��د ب��ن عيس��ى ه��و  ش��اهيوْ رَ سْ الخُ 
 .العالمة اإلمام الشيخلصفدي بأنه العلماء، ووصفه الصالح ا

هذه الحكاية لو صحت ففيها داللة على أن بع�ض كب�ار علم�اء األش�اعرة أص�ابه 
اب��ن تيمي��ة رحم��ه هللا  المص��در ف��ي روايته��ا ه��والش��ك والحي��رة ف��ي مس��ائل اإليم��ان، و

، ..." كما حدثني م�ن حدث�ه اب�ن ب�اده أن�ه دخ�ل عل�ى الخسروش�اهي"وغفر له، فقد قال 
  .م الحكايةتما وذكر

وكن��ت ق��د بين��ت بطالنه��ا ف��ي كت��اب ه��ذه الحكاي��ة واهي��ة اإلس��ناد منك��رة الم��تن، و
أن�ه دخ�ل عل�ى الخسروش�اهي  ىدع�اال�ذي  ب�اده ، وذلك أن راويها اب�نَ عقائد األشاعرة

زاعم�اً أن بالحكاية تيمية  الذي حدث ابنَ لم أجد له ترجمة، وهو رجل فسأله عما يعتقد 
ال تُع��رف عدالت��ه فه��و أش��د إغراق��ا ف��ي الجهال��ة، والمجه��ول م، م��به ه��ااب��ن ب��اده حدث��ه ب

كت��ب ورواي��ة المجه��ول ع��ن المجه��ول أش��د ض��عفا، ث��م إن ض��عيفة، وض��بطه فروايت��ه 
، وق��د رجع��ت إل��ى ع��دد منه��ا فل��م أج��دها جم طافح��ة بالثن��اء عل��ى الخسروش��اهيالت��را

ش�اكاً ج�ل ك�ان ما يش�بهها ف�ي الدالل�ة عل�ى أن الر أوردت أية إشارة إلى هذه القصة أو
، وبعض تل�ك الكت�ب ه�ي م�ن مؤلف�ات م�ن تتلم�ذوا عل�ى اب�ن مرتاباً في عقيدته وإيمانه
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ل�ذكروه ف�ي ترجمت�ه، س�واء م�ن  الخسروشاهيعن ، ولو بلغهم أي شيء من هذا تيمية
  .يميل إلى تثبيت الحكاية أو إلى الشك فيها

 ش��يئا ص�لتهح مم��ا عرف�ت م��ا" موت�ه عن��د جينالخ�و وق��ال[ :ق�ال اب�ن أب��ي الع�زو
 عرف��ت وم��ا أم��وت س��لبي، وص��ف االفتق��ارو الم��رجح، إل��ى يفتق��ر الممك��ن أن س��وى

  .]"شيئا
ك�ان قاض�ي القض�اة بمص�ر و، 646الُخَونجي هو محمد بن ناماور المتوفى سنة 

أحم�د ب�ن القاس�م ب�ن خليف�ة ب�ن أب�ي أص�يبعة : وأعمالها، وق�د ت�رجم ل�ه م�ع الثن�اء علي�ه
 748باء في طبق�ات األطب�اء، وال�ذهبي المت�وفى س�نة في عيون األن 668المتوفى سنة 

ف��ي  764ف��ي س��ير أع��الم الن��بالء وت��اريخ اإلس��الم والعب��ر، والص��فدي المت��وفى س��نة 
ف�ي طبق�ات الش�افعية الكب�رى، واب�ن  771الوافي بالوفيات، وابن السبكي المتوفى سنة 

حم�د ب�ن قاض�ي في البداية والنهاية، وأب�و بك�ر ب�ن أحم�د ب�ن م 774كثير المتوفى سنة 
ف��ي طبق��ات الش��افعية، واب��ن حج��ر العس��قالني المت��وفى س��نة  851ش��هبة المت��وفى س��نة 

ف�ي  1089في رفع اإلصر عن قضاة مصر، وابن العماد الحنبل�ي المت�وفى س�نة  852
 . شذرات الذهب

هذه الحكاية لو صحت ففيها داللة على أن بع�ض كب�ار علم�اء األش�اعرة أص�ابه 
مات��ه العقلي��ة، ول��و ثب��ت ه��ذا فمعن��اه الحي��رة، والمص��در ف��ي ف��ي معلوعن��د موت��ه الش��ك 

 ع�ن متص�ل س�نادإب ح�دثونا وله�ذا[غفر ل�ه، فق�د ق�ال روايتها هو ابن تيمية رحمه هللا و
 ش�يئا عرف�ت وم�ا أم�وت" الم�وت عند قال نهأ ونجيالخُ  وهو المنطق في زمانه فاضل

 وم��ا أم��وت فأن��ا ،يس��لب وص��ف االفتق��ارو ،الم��ؤثر ل��ىإ يفتق��ر الممك��ن ب��أن علم��ي إال
 عن�د حاض�را ك�ان م�ن حك�ى وله�ذا"اب�ن تيمي�ة ف�ي موض�ع آخ�ر وقال  .]"شيئا عرفت
 ".... موته عند قال نهأ الخونجي زمانه في المنطقيين إمام موت

م�ن جماع�ة س�معوها متصل، وأنه س�معها هذه الحكاية بأن سند ابن تيمية  صرح
بها قد يُغتف�ر  هجماعة الذين حدثو، واإلبهام في الالخونجي موت عند حاضراممن كان 

مجه�ول فه�و مبهم، رجل  الخونجي موت عند حاضرالكونهم جماعة، ولكن الذي كان 
ثبوت هذه الحكاي�ة أن ال�ذين ترجم�وا مما يؤكد عدم و. العدالة والضبط، فالسند ضعيف

أي ش�يء م�ن ه�ذا ل�ذكروه ف�ي ترجمت�ه، س�واء عن�ه وأثنوا عليه جماعة، ولو بلغه�م  له
 .يل إلى تثبيت الحكاية أو إلى الشك فيهامن يم

 عل��ى الملحف��ة وأض��ع فراش��ي عل��ى أض�طجع" آخ��ر وق��ال[ :ق�ال اب��ن أب��ي الع��زو
 منه��ا عن�دي يت�رجح ول��م الفج�ر يطل�ع حت��ى وه�ؤالء ه�ؤالء حج��ج ب�ين وأقاب�ل وجه�ي،

 ."]شيء
هذه الحكاية كذلك لو ص�حت ففيه�ا دالل�ة عل�ى أن بع�ض كب�ار علم�اء األش�اعرة 

في معلوماته العقلية، ولو ثبت هذا فمعناه الحيرة، والمص�در ف�ي روايته�ا أصابه الشك 
 ويَم�الحَ  واص�ل اب�ن عل�ى أق�ر من حدثني[ :هللا وغفر له، فقد قالهو ابن تيمية رحمه 

 أقاب�ل وأبي�ت ،وجه�ي عل�ى الملحف�ة وأض�ع ظهري على ستلقيأو بالليل أبيت" قال أنه
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 أدل�ة يعن�ي كأن�ه "ش�يء عن�دي ت�رجح م�او وأص�بح ،وب�العكس هؤالء بأدلة هؤالء أدلة
 ].والفالسفة المتكلمين

ابن واصل الحموي هو قاضي حم�اة محم�د ب�ن س�الم ب�ن نص�ر هللا المت�وفى س�نة 
أبو الفداء في المختصر في أخبار البشر، وال�ذهبي : وقد ترجم له مع الثناء عليه ،697

ب�و بك�ر ب�ن أحم�د ب�ن ، وأوفي أعيان العص�ر في العبر، والصفدي في الوافي بالوفيات
لمعرف��ة دول زي ف��ي الس��لوك ي��والمقرمحم��د ب��ن قاض��ي ش��هبة ف��ي طبق��ات الش��افعية، 

  . وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهبالملوك، والسيوطي في بغية الوعاة، 
وأبهم��ه، والم��بهم مجه��ول العدال��ة ه��ذه الحكاي��ة ل��م ي��ذكر اب��ن تيمي��ة م��ن حدث��ه ب

ا الب�ن ع�دم ثب�وت ه�ذه الحكاي�ة أن ال�ذين ترجم�و ومما يؤك�د. والضبط، فالسند ضعيف
أي ش�يء م�ن ه�ذا ل�ذكروه ف�ي ترجمت�ه، عن�ه وأثن�وا علي�ه جماع�ة، ول�و بلغه�م  واص�ل

 .سواء من يميل إلى تثبيت الحكاية أو إلى الشك فيها
 وك���ذلك: [به���ذا المق���ام م���ا ذك���ره اب���ن تيمي���ة رحم���ه هللا إذ يق���ولومم���ا يتص���ل 

 إل��ى أفك��ر البارح��ة ب��تُّ " ل��ه فق��ال يوم��ا الجعب��ري يمإب��راه بالش��يخ اجتم��ع ياألص��بهان
ول��م يب��ين َم��ن  "].وجدت��ه فم��ا المع��ارض ع��ن س��المٍ  التوحي��د عل��ى دلي��ل ف��ي الص��باح

 .وال من حدثه بهااألصبهاني 
محمد بن محمود ب�ن محم�د المت�وفى س�نة شمس الدين الظاهر أن األصبهاني هو 

الش��يخ الص��الح ال��واعظ و ، وأن الجعب��ري ه��ش��ارح المحص��ول ف��ي أص��ول الفق��ه 688
 .687إبراهيم بن معضاد المتوفى سنة 

الص��فدي ف��ي ال��وافي بالوفي��ات، : ش��مس ال��دين األص��بهاني ت��رجم ل��ه م��ع الثن��اء
 هقال��والس��بكي ف��ي طبق��ات الش��افعية الكب��رى، واب��ن كثي��ر ف��ي البداي��ة والنهاي��ة، ومم��ا 

 ينه�اه الفلس�فة علي�ه يق�رأ أن أراد إذا الطال�ب أن دين�ه م�ن وك�ان: [ترجمت�هالسبكي ف�ي 
ول�م ي�ذكروا عن�ه  ].دره فلله "جيدا حقيقيا امتزاجا بالشرعيات تمتزج حتى ،ال" ويقول

قدحا في عقيدته، ولو بلغهم عنه ش�يء م�ن ذل�ك ل�ذكروه ف�ي ترجمت�ه، س�واء م�ن يمي�ل 
 .إلى تثبيت الحكاية أو إلى الشك فيها

ة بمث��ل تل��ك النق��ول ع��ن ينف��رد اب��ن تيمي�� ل��مَ  :، وه��وال ب��د أن يُث��اروههن��ا تس��اؤل 
س�واه دون وش�مس ال�دين األص�بهاني وي وابن واص�ل الحَم� ونجيالخُ و شاهيوْ رَ سْ الخُ 

وه��ل كان��ت هنال��ك جه��ة ! أح��د مم��ن ترجم��وا له��ؤالء ؟ ودون أي��ة إش��ارة إليه��ا م��ن! ؟
ج مثل هذه الشائعات   !.؟دون سواه وتتعهد بإيصالها إليه عن أولئك العلماء الكبار تروِّ

ج ب��ين المس��لمين أن مس��تبعد أن تك��ون هن��اك جه��ة خفي��ة تري��د أن ت��روِّ ل��يس م��ن ال
ل�يس ل�ديهم األدل�ة العقلي�ة الص�حيحة عل�ى ص�حة  عددا من كبار علم�اء العقي�دة عن�دهم

األص���ول اإليماني���ة، وأن عقائ���د المس���لمين ليس���ت ف���ي ه���ذا بأحس���ن ح���اال م���ن عقائ���د 
إل�ى اب�ن تيمي�ة رحم�ه اة أوصلوا مثل تلك الحكاي�ات المفت�رالنصارى وغيرهم، ولعلهم 

ل�و ك�ان ق�د س�مع مث�ل ه�ذا ويرسلها إرس�اال، قد فكان يرويها عنهم وعبر المجاهيل هللا 
  .من الثقات لكان له معهم شأن آخر
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 :األربعونـ الوقفة 
استنكر على شيخ اإلسالم رحمه هللا قوله عن ال�رازي : "قال الباحث الثاني عني

  ".ة بأن مسألة حدوث األجسام من محارات العقولبأنه يرى في كتابه المطالب العالي
م يفهم من عبارة الرازي ودعائ�ه ال�ذي خ�تم لكل طالب ع[ :ثم قال الباحث الثاني

إن  ،ا م�ن طاعت�ه فخ�ر للمطيع�يني�، وره ش�رف ال�ذاكرينمن ذكْ  يا" 322 /4به مبحثه 
م�ا  "...  ،فمن الجهل والخ�ذالن ، وإن أخطأتُ فمنك الفضل واإلحسانفيما قلت  أصبتُ 

 .]فهمه شيخ اإلسالم
 :أقول
المطالب العالية في حدوث األجسام اإلمام فخر الدين الرازي في مسألة  ذكرَ 

 وختم هذه المباحث بقولهالقائلين بالحدوث، أدلة أدلة الفالسفة القائلين بعدم الحدوث و
 ."وههنا آخر الكالم في هذا البحث المهيب والمطلوب الهائل"

 األجس�ام ح�دوث مسألة وهي هذه في فإنه ،بالرازي ذلك واعتبرْ ": قال ابن تيمية
 العالي�ة المطال�ب كت�اب وه�و عم�ره وآخ�ر كتبه آخر في ويصرح ،الطائفتين أدلة يذكر

 ]. 557/ 6: الفتاوى الكبرى[ ."العقول محارات من المسألة وأن األدلة بتكافؤ
 مح�ارات م�ن ه�اأنال بو األدل�ة بتك�افؤلم يقل ال�رازي ف�ي ه�ذه المس�ألة كم�ا ت�رى 

هو من أج�ل  اإلنكار عليهليس ومع ذلك فم في نسبة ذلك إليه ابُن تيمية، كما وهِ  العقول
فيه�ا  ت، فمسألة حدوث األجسام اختلف�من محارات العقول هايرى بأنقوله بأن الرازي 

ا، غير محَدثة لئال يقولوا بأن لها خالق�ا أح�دثه األجسام الفالسفة، فطائفة ترى أنعقول 
وطائفة ترى أنها محَدثة ويعترفون ب�أن له�ا خالق�ا أح�دثها، لك�ن يختلف�ون ف�ي الص�فات 

فل��و ق��ال ال��رازي إنه��ا م��ن  .الت��ي ه��ي ثابت��ة للخ��الق ج��ل جالل��ه، وه��ذا موض��وع آخ��ر
ال  بع�ض الفالس�فةعق�ول حيث إن المراد ب، له عذراألمكن أن نلتمس محارات العقول 
 . ، وهذا صحيحعقول المؤمنين

 ح�دوث مس�ألة ف�ي فإن�ه"إلنكار منصب على قول ابن تيمي�ة ع�ن ال�رازي ولكن ا
 ه�ذه ه�ي الطام�ة، ألن، و" !!األدل�ة بتك�افؤ عم�ره وآخر كتبه آخر في يصرح األجسام

وال�ذي ال يع�رف ف�ي ه�ذا ش�يئا فإن�ه ال ي�دري . القول بتكافؤ األدلة في هذه المسألة كفر
هذه التهمة في كتاب عقائد األشاعرة لفه�م رد في بقية الكالم أين كان اإلنكار، ولو قرأ 

  .المسألة
م يفهم من عبارة الرازي ودعائه ال�ذي خ�تم ب�ه لكل طالب ع[قول الباحث الثاني 

إن  ،ا م��ن طاعت��ه فخ��ر للمطيع��يني��، وره ش��رف ال��ذاكرينم��ن ذْك�� ي��ا" 322 /4مبحث��ه 
ما فهم�ه  "فمن الجهل والخذالن ، وإن أخطأتُ فمنك الفضل واإلحسانفيما قلت  أصبتُ 

، فالذي فهم�ه اب�ن يدل على عدم معرفة بالمسألة ، ألنهقول يدعو للعجب] شيخ اإلسالم
وه�ذا  ف�ي مس�ألة ح�دوث األجس�ام، األدل�ة بتك�افؤتيمية من كالم ال�رازي ه�و أن�ه يق�ول 

يُفه�م من�ه م�ا ال عالق�ة ل�ه به�ذه المس�ألة أص�ال، وال ه الدعاء الذي ختم به الرازي مبحثَ 
ف�إن ه�ذا ال�دعاء ، !! فهمه ابُن تيميةما  هم يفهم منلكل طالب عثاني أن ادعى الباحث ال

  .في واد آخر ذلك الفهمفي واد و
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  :الحادية واألربعونـ الوقفة 

تم��ت  دع��وى أكثري��ة األش��اعرة الت��ي دن��دن حوله��ا: "ق��ال الباح��ث الث��اني عن��ي
ق��د س��بقت ، وحج��ر أش��عرية الح��افظ اب��ن ادع��ى: "عن��ي ك��ذلك وق��ال". مناقش��تها كثي��راً 

  ."مناقشة هذا االدعاء كثيًرا
 :أقول

الباحث األول فمن المقطوع  هو كما يصوره ويتصورهاألشاعرة مذهب إذا كان 
أم�ا "وهو ما قل�ت عن�ه ليسوا أشاعرة، وأن ابن حجر ليس أشعريا، أكثر العلماء به أن 

ت�ب مذهب األشاعرة الذي يتصّوره الباح�ث فمعظ�م تل�ك التص�ورات مغ�ايرة لم�ا ف�ي ك
  ."اإني أبرأ  إلى هللا منهواألشاعرة، 

حقيقة مذهب األشاعرة ف�ي كت�ب عقي�دتهم،  فيوهذه المسألة متفرعة عن البحث 
بعقلي�ة األذن أن يك�ون البح�ث ه�ذا يقتض�ي و، ع�نهمدون تثب�ت خص�ومهم  مما ينقل�ه ال

ء ق�ول بع�ض ه�ؤالالواعية، ال بعقلية من يجمع األشاعرة والمعتزلة والفالسفة وينُسب 
وه�ذا م�ا ل�م أر ، فستتض�ح الحقيق�ةالص�حيح ، وإذا تم االتفاق عل�ى الم�نهج !إلى الجميع

  .من الطرف اآلخر َمن يقبل باالحتكام إليه حتى اآلن
 

 :ـ الوقفة الثانية واألربعون
ز الكوثري وأمثاله لإلمام عثمان ب�ن لمْ ـ لألسف ـ  دَ ردَّ [: قال الباحث الثاني عني

ول�و ق�د ش�اء : وهو القائ�ل ف�ي وص�ف هللا س�بحانه" بقوله عنه سعيد الدارمي رحمه هللا
الس��تقرَّ عل��ى ظه��ر بعوض��ة فاس��تقلت ب��ه بقدرت��ه ولط��ف ربوبيت��ه فكي��ف عل��ى ع��رش 

لى ك�الم أح�د المش�ايخ وأحال إ .]!"؟ عظيم أكبر من السموات السبع واألرضين السبع
 . كالم الدارمي في الدفاع عما يُفترض أنه من

 : أقول
ـ ومنه��ا ه��ذا الق��ول لمح��ال إلي��ه ين��اقش مس��ألة اس��تلزام بع��ض األق��وال الش��يخ ا

عثم�ان ب��ن أو ع�دم اس�تلزامها للتجس�يم، وي�رى ف�ي الق�ول المنق�ول هن�ا ع�ن المنق�ول ـ 
 أن ه�ذا الك�الم ق�د قال�ه اإلم�امخل�ص إل�ى أن�ه ال يل�زم من�ه التجس�يم، وس�عيد ال�دارمي 

ل��م يج��زم ف��ي كالم��ه ب��ل وأن��ه  ،رمق��ام التقري��ف��ي ال��دارمي ف��ي مق��ام ال��نقض وال��رد ال 
 عل�ى ف�رض ، وأن�ه"الس�تقرَّ عل�ى ظه�ر بعوض�ة ق�د ش�اءول�و " فقال لو ةستعمل لفظا

يص�يب  اخطأ الدارمي فإن�ه رغ�م إمامت�ه ومكانت�ه ل�دى علم�اء األم�ة إال أن�ه يبق�ى بش�ر
  .ويخطئ

ولو رضي المدافعون ع�ن مس�ألة ج�واز االس�تقرار عل�ى البعوض�ة وع�ن ص�حة 
اب للمؤلف بأن مثل هذا ال يُقال عن هللا تعالى وأن الدارمي بش�ر يص�يب نسبة هذا الكت

 . ويخطئ ألراحوا واستراحوا
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وبغض النظر عن مسألة التجسيم فإنه ال يُعقل أن يتكلم إمام من أئمة الس�نة بمث�ل 
، ويب�دو أن القائ�ل !!هللا الس�تقر عل�ى ظه�ر بعوض�ة ؟، هل يُق�ال ل�و ش�اء !!هذا الكالم 

م��ع نف��ي أن  ن هللا تع��الى اس��توى عل��ى الع��رش بمعن��ى االس��تقرار علي��هيتص��ور أك��ان 
أنه ال مانع من أن يستقر على أي مخل�وق آخ�ر  قاس على ذلكف يكون العرش حامال له

 ه ل�م يبلغن�ا ع�ن واح�د م�ن، فإن�س�لفياك�ان  هوليت، !ولو على ظهر بعوضةمن مخلوقاته 
 . االستواء باالستقرار أنه فسرالسلف 

البع�د ع�ن ف�ي تفس�ير االس�تواء م�ع ول شبهة التجسيم ومخالفة السلف ففي هذا الق
 . ، وفيه القوُل على هللا بغير علمالتحدث عن رب العالمين جل جاللههم في أدب نهج

ألن  ولكن هذا القول ليس بثابت عن اإلمام عثمان ب�ن س�عيد ال�دارمي رحم�ه هللا،
 الجهم�ي المريس�ي عل�ى س�عيد ب�ن عثمان سعيد أبي اإلمام ضـْ نق"المسماة  هذه النسخة

ليس�ت ثابت�ة عن�ه، فف�ي س�ندها إلي�ه  "التوحي�د م�ن جل و عز هللا على افترى فيما العنيد
 . مجهوالن، كما تقدم في الوقفة الثالثة عشرة

الت�أدب على ومن العجيب أن يحرص الباحث الثاني على الدفاع عن هذا القول و
ه عل�ى بَّ ـَ ال يروق له أن يُن لى، وإال فلمَ  تعاثر من حرصه على األدب مع هللاكه أقائل مع

  !.نكارته وبشاعته ؟
ليس ربنا جل وعال جسما، ول�يس ل�ه مك�ان، فق�د ك�ان ف�ي األزل ول�م يك�ن ش�يء 

وه�و غن�ي ع�ن المك�ان، غيره، قبل أن يخلق أي مخلوق، ال العرش وال غير الع�رش، 
 ول�يس اس�تواؤه علي�هن، المك�ااتخ�اذ واستواؤه على العرش بعدما خلق�ه ل�يس م�ن ب�اب 

تع�الى ربن�ا  !!!على غيره ول�و عل�ى ظه�ر بعوض�ة  إنه لو شاء الستقر استقرارا فيُقالَ 
  .عن ذلك علوا كبيرا

ف�ي مس�ألة ف�ال يج�وز إذا ك�ان أص�ل الح�وار : وقبل اختتام ه�ذه الوقف�ات أق�ولـ 
المس�ألة  مسألة جديدة ف�ي الك�الم ع�ن ين أو لمن ينتصر ألحدهما إقحامُ ألحد المتحاورَ 

، ثم قد ينج�ر الك�الم فيه�ا إل�ى مس�ألة غيرها، ألن هذا قد يجر إلى إقحام مسألة األولى
يفضي إلى التسلسل، وهو باط�ل، أي  إذا استمر الحال على هذا فإنهأخرى، وهكذا، و

ح��ل عل��ى الثاني��ة يتوق��ف ح��ل المس��ألة األول��ى عل��ى ح��ل المس��ألة الجدي��دة وح��ل ه��ذه ف
 . الحوار إلى حل أي مسألة من تلك المسائلثالثة وهكذا، فال يصل ال

عناصر البرهان لحل المسألة األولى، وفي هذه الحالة  ولكن هذا ال يلغي إدخالَ 
أو على ما يمك�ن البرهن�ُة علي�ه االعتماد في البرهان على المتفق عليه ال بد أن يكون 

ك�ان ف�ي البره�ان حك�م المختل�ف في�ه، فأم�ا إذا  لىليتمَّ منه الخلوص إباألدلة الجازمة 
غي�ر ج�ائز ف�ي فه�ذا مم�ا ال يمك�ن البرهن�ُة علي�ه باألدل�ة الجازم�ة بعض المختلف فيه 

الرد وال�رد المض�اد بم�ا ال يوص�ل إل�ى الج�زم بأح�د الق�ولين، ألنه يؤدي إلى الحوار، 
 . التفريع والتطويل بما ال يوصل إلى حل المسألة األولى المتناَزع عليهاإلى أي 

من�ه إل�ى ح�ل المتن�اَزع في�ه، بخ�الف  امون المتف�ق علي�ه لينطلق�ودِّ وأهل الحق يَق�
وال أه��ل األه��واء، ف��إنهم ينطلق��ون م��ن المختل��ف في��ه ويكث��رون م��ن إي��راد جزئيات��ه 
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�د بالحج�ة والبره�ان ب�ين غون لألدلة وأوجه االس�تدالل، وذل�ك يصْ  ليض�يع الح�ق المؤيَّ
 . ذلك الركام

: ع��ن الربي��ع ب��ن س��ليمان أن��ه ق��ال 197/ 1وروى البيهق��ي ف��ي مناق��ب الش��افعي 
نف�ُرغ م�ن ه�ذه : "كان الشافعي يقول إذا ناظره إنسان في مسألة عدا منها إل�ى غيره�ا

 . فرحمه هللا رحمة واسعة". المسألة ثم نصير إلى ما تريد
وليت الباحث الثاني كان قد التزم بهذا لينحصر البحث فيما أثاره الباح�ث األول 

 . للحق ج السليم في الحوار إذا كان المراد هو الوصولَ من قضايا، فهذا هو المنه
 : أقولالبحث هذا وفي ختام ـ 

اللهم ما كان فيه من صواب فبمحض فض�لك، وأس�ألك أن تنف�ع ب�ه، وأن تجعل�ه 
م�ا أردت إال أشهدك أنني لي ذخرا يوم لقائك، وما كان فيه من خطأ فمن تقصيري، و

 .  حسانك، وأن ال تحرمني أجر النيةالحق، وأسألك أن تغفر لي وتعفو عني بإ
اللهم أرنا الحق حق�ا وارزقن�ا اتباع�ه وحببن�ا في�ه، وأرن�ا الباط�ل ب�اطال وارزقن�ا 

ب��ين قلوبن��ا وأص��لح ذات  ن��ا في��ه، واجعلن��ا جميع��ا م��ن الراش��دين، وأل��فْ اجتناب��ه وكرهْ 
بينن��ا، واجمعن��ا عل��ى م��ا يرض��يك، وص��ل وس��لم وب��ارك عل��ى الحبي��ب األعظ��م س��يدنا 

 . وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين محمد،
 /19 المواف�ق  1432 /5 /14كان الفراغ من كتابة هذه الوقفات ليل�ة الثالث�اء و

بي�د كاتبه�ا وذل�ك ، أوق�ات متفرق�ةس�وى بع�ض اإلض�افات الت�ي تم�ت ف�ي ، 2011 /4
  .والحمد ل رب العالمينصالح الدين بن أحمد بن محمد سعيد اإلدلبي، 

 : إضافة
 ال أن مقص�ودنا ف�إن" ]:293/ 3[قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنق�ل ـ 

 من�ه م�ا أن�ه تَ رْ ق�دَّ  إذا ذل�ك بعد ثم ,موجود كل على عالٍ  هو بل ,منه أعلى هغيرُ  يكون
 إال من�ه ش�يء عل�ى لُ ْع�يَ  ل�م فإن�ه ,كمال�ه في هذا يقدحْ  لم منه أعلى منه وغيره إال شيء

 ص��فات إثب��ات والواج��ب ،من��ه ب��د ال ه��ذا مث��ل ف��إن وأيض��ا ،غي��ره نِم�� ال, من��ه ه��و م��ا
 أن الع�الي ف�ي يق�دح وال ،العل�و ف�ي كم�ال ه�ذا مثل فإن وأيضا ،اإلمكان بحسب الكمال
 ". عليه عاليا غيره يكن لم إذا بعض من أعلى بعضه يكون

عل�ى أن للخل�ق بداي�ة وأن�ه ال وج�ود للق�دم وهذه بعض أقوال السلف الت�ي ت�دل  *
 : النوعي

 ع�ن مس�لم ب�ن ق�يس ع�ن رقب�ة ع�ن عيس�ى وروى: ـ ق�ال البخ�اري ف�ي ص�حيحه
 هللا ص�لىي النب� فين�ا ق�ام :يق�ول عن�ه هللا يرض� عمر سمعت :قالأنه  شهاب بن طارق

 الن�ار وأه�ل من�ازلهم الجن�ة أه�ل دخ�ل حت�ى ،الخل�ق بدء عن فأخبرنا مقاما، وسلم عليه
  .يهنس من ونسيه حفظه، من ذلك حفظ منازلهم،

أف��اد اب��ن حج��ر ف��ي تغلي��ق التعلي��ق أن��ه س��قط م��ن الس��ند أب��و حم��زة الس��كري ب��ين 
، ث�م رواه م�ن طري�ق الطبران�ي وم�ن طري�ق اب�ن عيسى بن موس�ى ورقب�ة ب�ن مص�قلة

 . به منده في أماليه، من طريقين عن عيسى بن موسى
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أب�و . 186ثق�ة في�ه ل�ين وم�ات س�نة المعروف بغنجار بخاري بن موسى  عيسى[
ب�ن مص�قلة ك�وفي  رقب�ة .167السكري محمد بن ميمون مروزي ثقة مات س�نة حمزة 

ك�وفي  ش�هاب ب�ن ط�ارق. 120ثقة مات سنة كوفي  مسلم بن قيس. 129ثقة مات سنة 
 ]. 83، مات سنة شيئا منه يسمع لم و وسلم عليه هللا صلى يالنب رأىثقة، 

 أب��و ح��دثنا األس�دي الحس��ن ب�ن محم��د ح�دثنا: ق��ال اب�ن أب��ي ش�يبة ف��ي المص��نفـ� 
 ورواه .واله�واء والم�اء الع�رشُ  الخل�ق ب�دء: ق�ال أن�ه مجاه�د ع�ن بش�ر أب�ي عن عوانة

 ع�ن عوان�ة يأب� ع�ن منصور بن سعيدمن طريق  البيهقي في كتاب األسماء والصفات
. أبو عوانة الوض�اح ب�ن عب�د هللا ثق�ة. [العرش الخلق بدء: قال أنه مجاهد عن بشر أبي

ية ثق��ة لك��ن روايت��ه ع��ن مجاه��د فيه��ا ش��يء ألنه��ا م��ن أب��و بش��ر جعف��ر ب��ن أب��ي وحش��
 ]. صحيفة

 س�عيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا: ـ قال البيهقي في كتاب األسماء والصفات
 ب��ن الحس��ن أخبرن��ا يالص��اغان ح��دثنا األص��م العب��اس أب��و ح��دثنا: ق��اال عم��رو أب��ي ب��ن

 أب�ي ب�ن يزي�د كت�ب: لق�ا األع�رج حي�ان ح�دثنا س�ليم ب�ن محمد هالل أبو أخبرنا موسى
 أي أعل�م وهللا والقلم، والماء العرش: قالف الخلق بدء عن يسأله زيد بن جابر إلى مسلم
وهذا إسناد متصل رجاله ثقات س�وى محم�د ب�ن س�ليم، فه�و ص�دوق في�ه [. قبل بدأ ذلك
 ]. لين

عمر ب�ن الخط�اب رض�ي هللا عن�ه والتابعي�ان مجاه�د ب�ن جب�ر المك�ي الصحابي ف
، بخ�الف ق�ول م�ن يق�ول إن ري رحمهما هللا يرون أن للخل�ق مب�دأد البصوجابر بن زي

 . األزل ذبعض الخلق ال مبدأ له وأن هللا تعالى يخلق من
 . والحمد ل الذي بنعمته تتم الصالحات
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